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PROTOKÓŁ nr 33/09 
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI 

w dniu 24 listopada 2009 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.15 i trwało do godz. 16.55 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło  
6 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), a także: Starosta Gryfiński Wojciech 
Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady prowadził Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Piotr Waydyk. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. Głównym 
punktem posiedzenia był narastający problem braku kompleksowych rozwiązań  
w gospodarce odpadami i recyklingu w Powiecie Gryfińskim, pokazanie efektu 
ekologicznego uzyskanego po wykonaniu dotychczasowych zadań programu 
termomodernizacji na przykładzie obiektów powiatowych oraz analiza i opiniowanie 
materiałów na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z 32 posiedzenia Komisji Gospodarki.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 32/09 z dnia 20.10.2009 r. 
 

Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXVI sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie. 

 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXII/301/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie 
aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk nr 5/XXXVI). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że proponowane zmiany powodują tylko 
przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi, a inwestycyjnymi. Ma to związek z realizacją 
zadania dot. przebudowy sieci informatycznej w budynkach Starostwa Powiatowego przy  
ul. Sprzymierzonych 4 i przy ul. 11 Listopada 16d.  Środki z funduszu będą poznaczone na 
przebudowę sieci w budynku przy ul. Sprzymierzonych. Obecna sieć wywołuje zawiłości  
w dostępie do danych, a programy geodezyjne potrzebują innych parametrów.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2009 rok (druk nr 9/XXXVI). 

 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w punkcie 8 uzasadnienia  
do niniejszego projektu uchwały błędnie został nazwany paragraf 4210, poprawna jego nazwa 
brzmi: zakup materiałów i wyposażenia, a nie zakup usług pozostałych. Ponadto w załączniku 
nr 1 w wyszczególnieniu paragrafu 0870 po zapisie: wpływy ze sprzedaży składników zostało 
dopisane słowo majątkowych. Następnie Skarbnik wyjaśniła pochodzenie środków 
zwiększających i zmniejszających dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego, według 
klasyfikacji budżetowej (według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009). 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
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Radny Henryk Kaczmar zapytał, czy realizacja budżetu idzie zgodnie z planem. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że tak i dodała, że zauważalny  
jest 10% spadek  w udziałach podatków dochodowych od osób fizycznych, natomiast wzrosły 
udziały w podatkach od osób prawnych.  
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał o budowę hali sportowej przy ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że budowa hali sportowej została 
uwzględniona w przyszłorocznym budżecie. Najprawdopodobniej inwestycja zostanie 
rozpoczęta od realizacji elementu zewnętrznego, jakim jest budowa boiska sportowego  
a także od wyposażenia pracowni szkolnych w ZSP Nr 1 w Chojnie, na które szkoła uzyskała 
dofinansowanie w ramach RPO. Dodał, że w czwartek ma dojść do podpisania porozumienia 
z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego dot. dofinansowania wyposażenia 
pracowni. 
 
Ad.4 Narastający problem braku kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami  

i recyklingu w Powiecie Gryfińskim. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
przedstawiła informację na temat narastającego problemu braku kompleksowych rozwiązań  
w gospodarce odpadami i recyklingu w Powiecie Gryfińskim, stanowiącą zał. nr 3  
do niniejszego protokołu. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że obowiązek unieszkodliwiania odpadów spadł 
głównie na gminy. Sytuacja o tyle jest niedobra, że opłaty za składowanie odpadów 
nagminnie rosną. Obecnie nie ma żadnej perspektywy dot. tego, co będzie dalej, a ludzie  
w tej chwili zaczynają uciekać od umów w/s wywozu odpadów. Coraz częściej zdarzają  
się sytuacje, w których ludzie wywożą odpady do lasów. Radny poinformował, że gminy  
w sąsiadującym powiecie myśliborskim potrafiły się w tym zakresie ze sobą skomunikować. 
Selektywną zbiórkę odpadów, rekultywacje na terenie gmin wykonuje firma, która ma tam 
składowisko odpadów.  
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że w tym roku Burmistrz Pyrzyc organizował spotkania dla gmin, celem 
utworzenia wspólnego Związku. Poinformowała, że z ramienia Starostwa uczestniczono  
w dwóch bądź w trzech spotkaniach i dodała, że  zainteresowanie gmin z terenu Powiatu  
nie było zbyt duże.  
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że jest 
katastrofa, jeżeli chodzi o wywóz odpadów na składowiska. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
powiedziała, że obecne zmiany do ustawy o odpadach przewidują, że na poziomie powiatu 
nie będzie sporządzany plan gospodarki odpadami, ponieważ jest to powielanie planów  
z gmin. Jednak okaże się, jak faktycznie będzie.  
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że jeżeli burmistrzowie ościennych gmin  
nie widzą problemu i wysyłają pracowników na organizowane spotkania w zakresie odpadów,  
to nie są zainteresowani i jest to  niewłaściwe. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zainteresowanie budzi się wtedy, 
kiedy dochodzi do zamykania wysypisk.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał na jakim etapie jest spalarnia w Szczecinie. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że trudno stwierdzić, ponieważ jeszcze w październiku rozważanych 
 było kilka lokalizacji. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że rozmowę na ten temat można zakończyć mówiąc  
o tym, że składowisko odpadów, które ma jakąś przestrzeń powinno utworzyć przeładownię. 
Dodał, że w perspektywie czasu ma zostać wybudowana spalarnia. Dodał, że innej 
możliwości nie ma.  
 
Ad. 5 Pokazanie efektu ekologicznego uzyskanego po wykonaniu dotychczasowych 

zadań programu termomodernizacji na przykładzie obiektów powiatowych. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
przedstawiła informację dot. pokazania efektu ekologicznego uzyskanego po wykonaniu 
dotychczasowych zadań programu termomodernizacji na przykładzie obiektów powiatowych, 
stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 
  
Przewodniczący Piotr Waydyk zapytał, kiedy będzie wykonana termomodernizacja 
budynku warsztatu w ZSP Nr 1 w Chojnie. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że wniosek na wykonanie termomodernizacji budynku warsztatu został 
złożony na 2010 r. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że koncepcje realizowane przez Powiat pozwalają  
na szukanie oszczędności.  
 
Radny Krzysztof Ziętek wskazał jako ekonomiczne rozwiązanie montowanie kolektorów 
słonecznych. 
 
Radny Józef Medyński powiedział, że kolektory słoneczne są ekonomiczne w obiektach, 
gdzie jest duże wykorzystanie wody w ciągu dnia. 
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, kto może naliczyć karę (czy Powiat, czy WIOŚ) w sytuacji, 
w której Gmina Chojna mając oczyszczalnie ścieków odprowadza ścieki wzdłuż  
ul. Żółkiewskiego (ogródki działkowe) do rowu odkrytego. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Lucyna Krzemińska 
odpowiedziała, że pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wprowadzaniu ścieków  
do wód i ziemi. Jeżeli ktoś bez pozwolenia wprowadza ścieki to podlega podwyższonym 
opłatom, które ustala Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Natomiast jeżeli ktoś 
ma wydane pozwolenie i działa niezgodnie z warunkami określonymi w danym pozwoleniu 
to sprawą zajmuje się WIOŚ.  
 

Posiedzenie opuściła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek. 
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Ad.6 Analiza i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXXVI sesję Rady 
Powiatu w Gryfinie – c.d. 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów  

i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. (druk  
nr 6/XXXVI). 

 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powiedziała,  
że uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały zostało rozszerzone. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że poprawione uzasadnienie jest odpowiedzią 
na uwagi zgłoszone na Komisji Budżetowej.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Lucyna Krzemińska. 

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

Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie 
przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XXXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku z rezygnacją z pracy  
w Starostwie Powiatowym Pani Magdaleny Pieczyńskiej, będącej przedstawicielem Powiatu 
Gryfińskiego w stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
zachodzi konieczność wyznaczenia nowego reprezentanta powiatu w stowarzyszeniu. Zarząd 
Powiatu przedstawił kandydaturę, z tym tylko, że jest ona inna od przedstawionej  
w niniejszym projekcie uchwały. Po przeanalizowaniu dodatkowych spraw i przeprowadzonej 
dyskusji Zarząd proponuje wskazać Pana Piotra Waydyka, który był założycielem niniejszego 
stowarzyszenia. Sekretarz dodała, że Pan Andrzej Krzemiński wyraził zgodę  
na zrezygnowanie z kandydatury, z jego strony była to chęć wspomożenia Zarządu Powiatu.  
 
Radny Krzysztof Ziętek zapytał, jakie korzyści czerpie Powiat z tytułu uczestniczenia  
w stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że żadne i dodał, że rolą Powiatu jest 
wspieranie stowarzyszeń. Stowarzyszenia mają możliwość korzystania z projektów.  
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że chodzi o skonsumowanie dotacji unijnej  
w wysokości około 9 500 000,00 zł w okresie programowania z przeznaczeniem na różne 
inicjatywy wiejskie. Dodał, że już niebawem będą ogłaszane pierwsze nabory na składanie 
wniosków. W ostatnim kwartale będą pierwsze mikro przedsiębiorstwa. Obecna siedziba 
stowarzyszenia mieści się w byłym hotelu „Pod Platanem” w Gryfinie. Dodał,  
że stowarzyszenie utrzymuje się również ze składek członkowskich, która w przypadku 
Powiatu Gryfińskiego wynosi ponad 6 000,00 zł.  
 
Radny Henryk Kaczmar zapytał kto jest Dyrektorem stowarzyszenia i na co można 
otrzymać dofinansowanie. 
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Przewodniczący Piotr Waydyk odpowiedział, że Dyrektorem jest Pan Radosław Rzepka. 
 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka dodała, że począwszy od organizowania imprez 
kulturowych, rekreacyjnych poprzez sprawy inwestycyjne (np. odnowa zabytkowych 
budynków). 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że stowarzyszenie ma budżet, została utworzona 
szczegółowa strategia mówiąca o tym, na jakie zadania można otrzymać dofinansowanie. 
 

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały.  
(przedstawiciel Radny Piotr Waydyk) 

 
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  

na współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji 
projektu międzyszkolnego pn. „Nauka bez granic”(druk nr 3/XXXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że projekt obejmuje współpracę  
pomiędzy Szkołą „Am Schloßpark” w Schwedt nad Odrą i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie.  Szkoła w Schwedt zajmuje się nauczaniem dzieci o podobnych 
problemach, co SOSW. Wniosek jest realizowany dwuetapowo, jest to tzw. projekt miękki, 
czyli szkoły podpisały porozumienie i współpracują w różnym zakresie. Konsekwencją tego 
projektu będzie złożenie wniosku, który częściowo będzie realizował III etapy  
dot. rozbudowy i modernizacji SOSW w Chojnie. W ramach projektu miękkiego będzie 
możliwe wykonanie remontu niektórych elementów tego budynku. W momencie, kiedy 
tworzona biblioteka multimedialna będzie mieściła się na poddaszu w budynku SOSW  
w Chojnie, to będzie możliwe wyremontowanie całego poddasza łącznie z pokryciem 
dachowym. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, kiedy w przejętym przez Powiat  
od Gminy Chojna budynku stodoły powstanie centrum nauki zawodu i wtedy  zostanie 
złożony wniosek na jego wyremontowanie. Dodała, że współpraca w zakresie sportu pozwoli 
na złożenie wniosku o pozyskanie środków na budowę boiska sportowego przy SOSW  
w Chojnie. Podjęcie niniejszego projektu uchwały jest niezbędne Zarządowi Powiatu  
do podpisania porozumienia z Powiatem Uckermark oraz do złożenia wniosku do programu 
INTERREG IV A. 
  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie” (druk  
nr 4/XXXVI). 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Zarząd Powiatu podjął uchwałę  
dot. likwidacji filii Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chwarstnicy  
i konsekwencją tego jest również przyjęcie zmiany w Statucie WPOW polegającej  
na wykreśleniu zapisu o dotychczas istniejącej filii. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego 
edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 7/XXXVI). 
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Radny Henryk Kaczmar powiedział, że niektóre inwestycje ulegają przesunięciu. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że liczba porządkowa pod którą 
zapisane jest dane zadanie inwestycyjne nie pokazuje rankingu. Występowały takie sytuacje, 
że do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego były wpisane zadania w zakresie 
drogownictwa, na które nie było wykonanej dokumentacji technicznej. Wieloletni Program 
Inwestycyjny przedstawia zidentyfikowane problemy, które powinny zostać rozwiązane. 
Zmiana wprowadzona do obecnego WPI podyktowana jest wnioskiem złożonym przez 
Stowarzyszenie „Dom z sercem” w Trzcińsku Zdroju. Wpisanie zadań, któremu zamiar 
wykonać stowarzyszenie umożliwi jednostce aplikowanie o dofinansowanie  ze środków 
unijnych. Starosta dodał, że wpisanie do WPI inwestycji pn. Termomodernizacja Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie umożliwi sfinansowanie zadania w ramach PFOŚ i GW  
w Gryfinie.  
 
Radny Józef Medyński zapytał o drogę powiatową na odcinku Grzybno - Żelechowo. Dodał, 
że zgodnie z zapisami w WPI realizacja inwestycja ma zostać rozpoczęta w 2011 r., 
częściowo dokumentacja techniczna została przygotowana, natomiast dofinansowanie 
planowane jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto zapytał, czy częściowo  
nie można byłoby wyremontować odcinka drogi, od wioski Żelechowo w kierunku domu 
Pana Lisa.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w tym roku był składany wniosek 
do FOGR o dofinansowanie na remont w/w odcinka drogi. Jednak wniosek trafił na listę 
rezerwową. Z FOGR mówiono, aby Powiat zaryzykował i rozpoczął inwestycję, czego jednak 
nie uczynił, bo wyszedłby na tym jak „Zabłocki na mydle”. Starosta dodał, że ponownie 
został złożony wniosek i zgodnie z procedurami do końca roku powinno być wiadome,  
czy Powiatowi zostaną przyznane środki finansowe. Ponadto dodał, że będzie robiony ten 
odcinek – etap, który został złożony do FOGR, bez względu na wysokość otrzymanego 
dofinansowania.  
 
Radny Bronisław Krzyżanowski potwierdził zły stan w/w odcinka drogi powiatowej.  
 
Radny Krzysztof Ziętek odnosząc się do przebudowy drogi na odcinku Chełm Dolny – 
Witnica powiedział, że z roku na rok ta droga zostaje przesuwana i nie zostanie ona zrobiona. 
Natężenie ruchu jest takie, że nie jest to podyktowane  przebudową drogi do parametrów  
5,5 m.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wyremontować ją trzeba. 
 
Radny Krzysztof Ziętek powiedział, że też trudno powiedzieć, ponieważ są gorsze  
pod względem stanu technicznego drogi. Dodał, że dla Morynia bardziej istotna jest Witnica 
PKP. 
 
Radny Henryk Kaczmar powiedział, że Witnica liczy około 900 mieszkańców i większość 
ludzi jest pracująca i korzystająca z usług PKP.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
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Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 30 września 
2009 r. (druk nr 8/XXXVI). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Rada Powiatu zatwierdza 
sprawozdania i bilanse.  W dniu 30.09.2009 r. zostały zakończone czynności likwidacyjne 
SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Bilans przedstawia to, jak została zakończona 
likwidacja. Z tego wynika, że Powiat przekazywał dotacje, występują również zobowiązania, 
które po likwidacji częściowo zostały, z tego względu, że są to zawarte umowy ratalne, które 
Powiat będzie spłacał. Dodał, że w budżecie Powiatu są zabezpieczone środki na spłaty 
tychże przejętych zobowiązań. Starosta poinformował, że przy likwidacji było zatrudnionych 
trzech pracowników, w tym Likwidator. W przyszłorocznym budżecie będą dodatkowe 
środki, które dotychczas były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników  
wraz z utrzymaniem pomieszczeń przez nich zajmowanych, łącznie jest to kwota około  
160 000,00 zł. Starosta poinformował, że likwidacje dokonywane w przeciągu trzech lat 
miały znamiona przekształceń. Przykładem tego może być obecnie funkcjonujący w ramach 
Spółki z o.o. - Szpital Powiatowy w Gryfinie, czy zlikwidowany Dom Dziecka w Binowie, 
który został wcielony do obecnie funkcjonującej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie. W przyszłości nieunikniona jest również likwidacja SPZOZ 
Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie i kwestią  
do zdecydowania jest to, czy powinien zostać wcielony do Spółki, czy powinien  działać jako 
osobna jednostka. Kolejna sprawa dot. przekształcenia odnosi się do racjonalizacji systemu 
edukacji w zakresie szkolnictwa specjalnego. Demografia ma tendencję spadkową, natomiast 
edukacja w zakresie szkolnictwa specjalnego jest rozproszona, odbywa  
się w dwóch miejscach tj.  po jednym obiekcie w Chojnie i w Gryfinie oraz jednym  
w Nowym Czarnowie, co powoduje przy tym poziomie demograficznym duże koszty. 
Ponadto dodał, że na to nakłada się konieczność znalezienia w przeciągu dwóch lat siedziby 
dla Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ od tego roku Powiat płaci część dzierżawy  
za obiekt, ponieważ PUP w Gryfinie ma swoją siedzibę w obiektach należących  
do Gminy Gryfino. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 
Ad. 7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Piotr Waydyk powiedział, że w związku ze zbliżającym się końcem roku 
należy przygotować na następne posiedzenie propozycje tematów do przyszłorocznego planu 
pracy komisji. Następnie Przewodniczący zaproponował członkom komisji przesunięcie  
na styczeń wyjazdowego posiedzenia Komisji do Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, na co wyrażono zgodę. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.50. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz                  
 

                                                 

                                                                 Przewodniczący Komisji  
 

                                                                    Piotr Waydyk 


