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PROTOKÓŁ nr 15/08 
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

wraz z Komisją Spraw Społecznych 
z dnia 05.03.2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.  
W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) a także Starosta 
Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela 
Świderek oraz Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Krzemiński. 
Głównym punktem posiedzenia było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie projektów 
uchwał na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad bez zmian 15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty (porządek obrad 
– zał. nr 2). 
 
Protokół nr 14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty. 
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu 

w Gryfinie odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych Gminy Stare 
Czarnowo (druk nr 7/XVII); 

 
Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś powiedział, że w zeszłym roku wyszedł  
z inicjatywą wszczęcia procedury w/s doprowadzenia przebiegu granic między Gminą Stare 
Czarnowo a Gminą Szczecin do logicznego porządku. Dodał, że są to tereny położone  
w północnej części Puszczy Bukowej, przylegają bezpośrednio do terenów zurbanizowanych 
miasta Szczecin, natomiast nie mają łączności z Gminą Stare Czarnowo. Wyjaśnił, że przebieg 
granic wyznaczony był w okresie powojennym. Powiat Gryfiński przed wojną sięgał  
aż do Dąbia, dopiero ok. 1954 r. obszary Dąbia włączono do Szczecina, natomiast Śmierdnica, 
Płonia, Jezierzyce pozostały w granicach Powiatu Gryfińskiego do 1973 r., później zostały 
również włączone do Szczecina. Wójt powiedział, że jednak w Gminie Stare Czarnowo 
pozostały fragmenty gruntów Skarbu Państwa, które są we władaniu Nadleśnictwa Gryfino. 
Wyjaśnił, że gdy mieszkańcy krańcowych obszarów Gminy Stare Czarnowo zaczęli wykupywać 
od Nadleśnictwa Gryfino zajmowane lokale, okazało się, że wszelka dokumentacja tj. wyrysy  
z map, wykaz ewidencji jest dostępna w Gryfinie, choć mieszkańcy zameldowani byli  
w Szczecinie. Dodał, że mieszkańcy są już zameldowani w Gminie Stare Czarnowo dzięki 
wymianie starych dowodów. Mieszkańcy, o których mowa są skomunikowani ze Szczecinem, 
korzystają z tamtejszych urzędów, dzieci chodzą tam do szkół. Wójt wyjaśnił, że inicjatywa 
zamiany przebiegu granic, jest formalnie przeprowadzona, jest uchwała Rady Gminy z dnia  
7 lutego 2008 r. w/s przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami. 27 lutego odbyło 
się spotkanie na którym wszyscy obecni mieszkańcy zagłosowali za przyłączeniem ich  
do Szczecina. Wójt dodał, że choć gmina straci np. podatki od nieruchomości, gdyż te środki 
przejdą na rzecz Szczecina, jednak jest to ważne dla mieszkańców, którym powinno się służyć 
Zaapelował o pozytywne zaopiniowanie uchwały. Dodał, że mieszkańcy gminy przeciwni byli 
przyłączeniu całej gminy do Gminy Szczecin, dlatego Rada Gminy odrzuciła uchwałę  
w/s przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, z jakich powodów mieszkańcy Gminy Stare Czarnowo nie chcą 
być mieszkańcami Gminy Szczecin. 
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Wójt Gminy Stare Czarnowo Marek Woś powiedział, że Gmina Stare Czarnowo stałoby się 
krańcowym obszarem Szczecina. Miasto Szczecin miałoby korzyści, gdyż po zmianie ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym wszystkie grunty w ramach miasta nie będą musiały być 
odralniane, automatycznie stałyby się gruntami budowlanymi po uchwaleniu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego lub po wydaniu warunków zabudowy. Dodał,  
że Gmina Stare Czarnowo charakteryzuje się pięknymi walorami przyrodniczymi z których 
mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego i szkoda byłoby to stracić. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu 

Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” - 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XVII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w przedsięwzięcie mocno zaangażowany 
jest Radny Piotr Waydyk. Dodał, że w stowarzyszeniu są wszystkie gminy Powiatu 
Gryfińskiego z wyłączeniem Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz gminy Powiatu Pyrzyckiego: Gmina 
Bielice i Gmina Kozielice. Wicestarosta powiedział, że jest to inicjatywa która pozwoli  
na pozyskanie środków na rozwój obszarów wiejskich. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał, jaki koszt poniesie Powiat Gryfiński 
przystępując do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” - Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że planowane jest, aby składka wynosiła  
0,10 zł za mieszkańca obszarów pozamiejskich czyli ok. 6000 zł miesięcznie dla Powiatu 
Gryfińskiego. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał, czy nie wystarczyłoby gdyby tylko gminy należały  
do stowarzyszenia, czy powiat też musi należeć. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że uczestnictwo w stowarzyszeniu pozwala na efektywniejsze 
pozyskiwanie środków unijnych.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. (druk  
nr 3/XVII); 

 
- druk został wycofany 

 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 r. (druk nr 4/XVII); 
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Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że jak co roku są to zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, zadania te są zgodne z ustawą i realizowane są przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie. 
Wyjaśnił, że na wniosek dyrektorów jednostek została podzielona kwota, która wynika  
z algorytmu. Dodał, że w projekcie uchwały również uwzględniono kwotę na warsztaty terapii 
zajęciowej. Kwoty wymienione są uzgodnione z dyrektorami jednostek. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

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

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XVII); 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że nieruchomość położona jest w obrębie 
Stare Objezierze, gmina Moryń. Wyjaśnił, że do Starostwa Powiatowego zwrócił się 
mieszkaniec gminy Moryń o możliwość zakupu tej działki. Jeśli Rada Powiatu wyrazi zgodę 
działka zostałaby sprzedana w formie bezprzetargowej. Dodał, że koszt działki wynosi  
16 000 zł. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że w treści uchwały warto byłoby zapisać dla kogo 
sprzedawana jest działka. 
 
Wicestarosta Jerzy Miler powiedział, że dane kupującego znajdują się w materiałach 
poglądowych dla Radnych. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości 
drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego druk nr 6/XVII); 

 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że ulice Słowiańska i Targowa zostały 
przekazane na rzecz Gminy Gryfino na cele publiczne, jednak gmina planuje poprowadzić 
inaczej ulicę Targową, natomiast teren starej ulicy zamierza przeznaczyć na cele komercyjne, 
dlatego w projekcie uchwały mówi się o zmianie zapisu na; „Darowizna nieruchomości,  
o których mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami – utrzymywanie dróg publicznych lub w przypadku przebudowy 
bądź zmiany trasy przebiegu drogi, na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.” Dodał, że w wyniku pracy komisji zmieniło się uzasadnienie projektu uchwały 
w następujący sposób: 
− w akapicie pierwszym uzasadnienia zmieniono „Uchwałą nr X/126/2007 z dnia 30 sierpnia 

2008 r.” na „Uchwałą nr X/126/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.” 
− w akapicie drugim uzasadnienia należy zmienić „... a w części pozostawia funkcję ulicy 

lokalnej...” na „... a w części pozostawiają funkcję ulicy lokalnej...” 
− w akapicie czwartym uzasadnienia w ostatnim zdaniu po słowach „....stanowiących 

własność Powiatu Gryfińskiego...” dodano „... i podjęcie nowej uchwały...” 
− zapis akapitu piątego zostaje usunięty „Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały  

w sprawie zmiany celu, na który ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego jest uzasadnione...”. 
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Radny Adam Nycz zapytał, czy znane są już plany zagospodarowania ulicy Targowej. Dodał, 
że jeśli Gmina Gryfino może zarobić na tej działce, czemu Powiat Gryfiński tego nie robi. 
Dodał jednak, że zna problem ulicy Targowej i zdaje sobie sprawę, że powiatu nie będzie stać 
na inwestycję na tym terenie, natomiast gmina zagospodaruje to odpowiednio, aby mogło służyć 
mieszkańcom, choć przy okazji na tym zarobi. 
 
Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że część zysków gmina będzie musiała 
przeznaczyć na uporządkowanie ruchu na tych odcinkach dróg. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. 
 
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiany obligacji na kredyt 

długoterminowy (druk nr 8/XVII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Powiat Gryfiński posiada wyemitowane 
obligacje na łączną kwotę 6 000 000,00 zł, oprocentowanie obligacji uzależnione jest od terminu 
ich wykupu. Marża w przypadku wyemitowanych obligacji waha się w wysokości od 0,95 p.p. 
do 1,15 p.p. Dodała, że wstępne negocjacje z bankiem w zakresie wcześniejszego wykupu, 
który jest w umowie uwarunkowany od zgody banku, dają postawę sądzić, że bank nie wyrazi 
zgody na wcześniejszy wykup obligacji, natomiast zaproponował zamianę obligacji na kredyt 
długoterminowy z oprocentowaniem marży od 0,25 p.p. Spowoduje to obniżenie kosztów 
obsługi zadłużenia w granicach od 0,70% do 0,90%, co daje przewidywane oszczędności  
w wysokości 1 600 000,00 zł w ciągu całego okresu kredytowania, będzie to uzależnione  
od wyliczeń realnych, gdyż obecne wyliczenia są dokonane na podstawie obecnych danych. 
Kredyt konsolidacyjny był zaciągnięty także z myślą o wykupie obligacji, dlatego zostanie  
on pomniejszony o kwotę kredytu długoterminowego, aby w łączna kwota zadłużenia wynosiła 
do 19 000 000,00 zł.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Komisja Budżetowa wystąpiła  
z wnioskiem, aby przed zawarciem umowy zapoznać Komisję Budżetową z projektem umowy  
z bankiem, aby Radni nabrali przekonania, że jest to korzystne. Powiedział,  
że próbowano zmienić odpowiednio projekt uchwały, aby dodać to w zapisach projektu, jednak 
Radca Prawny wydał negatywną opinię, uzasadniając, że jest to wkraczanie w kompetencje 
Zarządu Powiatu. Dodał, że przed podpisaniem umowy jej projekt zostanie przedstawiony 
komisjom. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  

na rok 2008 (druk nr 9/XVII); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały budżetowej na rok 2008 
zakłada dochody w wysokości 54 640 290,00 zł z podziałem na dochody bieżące w wysokości 
51 290 622,00 zł i dochody majątkowe 3 349 668,00 zł. Dodała, że wydatki budżetu planuje się  
w wysokości 62 205 841,06 zł z czego ponad 6 000 000,00 zł to wydatki majątkowe. 
Jednocześnie deficyt planowany na rok 2008 wynosi 7 565 551,06 zł, który pokryty zostanie 
przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów (4 265 551,06 zł) oraz wolnych środków, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń 
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kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (3 300 000,00 zł). Projekt uchwały budżetowej zakłada 
również rezerwy: ogólną w wysokości 232 089,15zł, celową w wysokości z przeznaczeniem  
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 15 000,00 zł. Wyjaśniła, że projekt 
uchwały budżetowej w załącznikach zawiera plan przychodów i wydatków dwóch 
funkcjonujących obecnie funduszy celowych: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym. Powiedziała, że należy zwrócić uwagę na zapis § 13, który upoważnia 
Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek, upoważnienie zawarte w pkt 1 odnosi się 
literalnie do zapisu § 9, a więc Zarząd Powiatu jest upoważniony do zaciągnięcia w ciągu roku 
na pojawiający się deficyt przejściowy kredyt w wysokości do 3 000 000,00 zł, który musi być 
spłacony z końcem roku budżetowego. Skarbnik omówiła szczegółowo dochody budżetu 
Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. (według załącznika Nr 1 do wyżej wymienionego projektu 
uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008). Skarbnik 
powiedziała, że oprócz dochodów własnych powiat otrzymuje również subwencje. Subwencja  
w 2008 roku będzie stanowiła ponad 47 % dochodów powiatu, natomiast dotacje stanowią 25 % 
uzyskiwanych dochodów. Dodała, że głównym generatorem wydatków w 2008 roku jest próba 
uporządkowania i zakończenia w roku bieżącym spraw zadłużenia Samodzielnych Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, na które została przeznaczona kwota 5 200 000,00 zł. Kwota 
2 600 000,00 zł jako wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym obejmuje zakup 
nieruchomości od Banku PKO BP, którego z uwagi na procedury wewnętrzne Banku nie udało 
się zrealizować w roku ubiegłym, natomiast kwota w wysokości ponad 1 200 000 zł ujęta  
w wydatkach majątkowych przeznaczona jest na inwestycję w internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Dodała, że 80 000,00 zł planowane jest na ulepszenie 
struktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz na dostosowanie  
do wymogów ministerialnych programu informatycznego POJAZD. Następnie Skarbnik 
omówiła szczegółowo wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. (według załącznika  
Nr 2 do wyżej wymienionego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu 
powiatu na rok 2008). 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał, czy budżet Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gryfinie został zwiększony o 193 000,00 zł oraz czy to pozwoli pokryć wydatki  
jednostki. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że budżet Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gryfinie został zwiększony o 193 000,00 zł. Dodała, że obecnie w PUP przeprowadzana jest 
kontrola pod kątem obsady kadrowej dla potrzeb osiągnięcia wymaganych standardów, dopiero 
wówczas będzie można z całą pewnością powiedzieć o potrzebach jednostki. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu po rozmowach  
z Dyrektorem PUP w Gryfinie oraz Główną Księgową PUP oraz po wnikliwych analizach, 
Zarząd doszedł do wniosku, że w ramach zwiększenia kwoty o 193 000,00 zł PUP jest w stanie 
dokonać standaryzacji. Starosta powiedział, że dokonanie standaryzacji w PUP w Gryfinie może 
się odbyć nie tylko poprzez zatrudnianie kolejnych osób, ale także poprzez wykorzystanie 
obecnie zatrudnionych osób. Powiedział, że według Zarządu Powiatu kwota 193 000,00 zł  
przy dokonywaniu standaryzacji w głównej mierze powinna być przeznaczona na podwyżkę 
płac w jednostce. Starosta powiedział, że przy ustalaniu wysokości tej kwoty uwzględniono 
również osoby, które w tym roku odejdą na emeryturę z PUP. 
 
Radny Jan Gładkow zapytał czy znany jest termin zakupu przez Starostwo Powiatowe 
nieruchomości od Banku PKO BP. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że termin zależy jest od Banku. 
Powiedział, że Bank kończy adaptację nowych pomieszczeń do których ma przenieść siedzibę. 
Starosta dodał, że następnie Starostwo Powiatowe będzie musiało wyremontować zakupione  
od banku pomieszczenia, aby przystosować je do prac Wydziału Komunikacji i Transportu, 
powinno to potrwać około pół roku. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały 
(przy 3 za, 0 wstrzymujący się, 0 przeciw). 

 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania 
uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XVII);  
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał, z jakiego powodu Zarząd Powiatu 
zobowiązał Dyrektora PUP w Gryfinie do przedłożenia informacji n/t stanu zatrudnienia w PUP 
w Gryfinie na dzień 30 czerwca 2004 r. oraz 30 grudzień 2004 r.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że rozpatrując wniosek PUP w Gryfinie 
Zarząd Powiatu dogłębnie analizował stan zatrudnienia w PUP w Gryfinie, Zarząd doszedł  
do wniosku, że stan zatrudnienia w 2004 r. odzwierciedla optymalny stan zatrudnienia w PUP  
w Gryfinie. Starosta powiedział, że w 2006 r. w PUP nastąpił wzrost zatrudnienia do 56 etatów, 
należało ustalić z jakiego powodu tak wzrosło zatrudnienie. 
 
Przewodniczący Komisji Czesław Krzemiński zapytał, czy środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w/s których udzielono pełnomocnictw Dyrektorowi PUP w Gryfinie  
oraz Dyrektorowi PCPR w Gryfinie, są nowymi środkami od tego roku. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że są to nowe środki. Dodał, że co roku 
udzielane są pełnomocnictwa na dokonywanie czynności w zakresie pozyskiwania środków  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, o które co roku należy się ubiegać. Dyrektorzy 
jednostek zobowiązani są również po zakończeniu zadania do rozliczenia tych środków. 
 
Radny Bogusław Kozioł zapytał, czy na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 marca 2008 r. 
zostaną ustalone datki motywacyjne dla dyrektorów szkół.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd 6 marca 2008 r. przewidziany 
jest na godzinę 12 i potrwa dwie godziny, gdyż o 14 odbędzie się sesja Rady Powiatu  
następnie wznowiony zostanie w piątek główną tematyką obrad Zarządu będą sprawy związane 
z drogami. 
 
Wicestraosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu 
rozpatrywane będą trzy wnioski Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki: w/s wyrażenia 
zgody na ustalenie zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ustalenia planu naboru  
na rok szkolny 2008/2009, w/s zwiększenia liczby godzin dydaktycznych w arkuszu organizacji 
ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 tytułem realizacji kursów z przedmiotów 
zawodowych oraz wniosek dot. zwiększenia wydatków dla ZSP w Mieszkowicach. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dyrektorzy szkół mają dwa rodzaje 
dodatków motywacyjny oraz funkcyjny, dodatki te są ustalane na określony czas. 
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Radny Bogusław Kozioł powiedział, że dodatki dla dyrektorów szkół są określone do końca 
lutego 2008 r. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu zajmie się sprawą 
dodatków dla dyrektorów szkół. 
 

Komisji przyjęła sprawozdanie. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
Protokół sporządziła: 
 
Jolanta Flaga 
 Przewodniczący Komisji  
 

 Czesław Krzemiński 


