
 PROTOKÓŁ nr XXXVI/09

z sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 26 listopada 2009 r.

XXXVI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 26 listopada 2009 r. w sali obrad Starostwa

Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 o godz. 14.00.

Posiedzenie  prowadził  Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Henryk  Kaczmar  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, 

co  wobec ustawowego  składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi  quorum pozwalające  

na podejmowanie  prawomocnych decyzji  (lista  obecności  radnych –  zał.  nr  1).  Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2).

I. Sprawy regulaminowe:  

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Henryk  Kaczmar  powitał  pracowników Starostwa

Powiatowego  w  Gryfinie,  dyrektorów  szkół,  mieszkańców  Powiatu  Gryfińskiego  

oraz  Radnych  Rady  Powiatu  i  Zarząd  Powiatu  w  Gryfinie.  Na  protokolantów  powołał

Agnieszkę  Małyszko  i  Magdalenę  Romankiewicz.  Przewodniczący  zapytał  czy  wszyscy

zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad i czy wnoszą do niego uwagi. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (zał. nr 3). W wyniku

głosowania porządek obrad został  przyjęty jednogłośnie (13 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących

się).

Protokół  nr  XXXIV/09  z  dnia  22.10.2009  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (13  za;  

0 przeciw; 0 wstrzymujących się).

Protokół  nr  XXXV/09  z  dnia  05.11.2009  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (13  za;  

0 przeciw; 0 wstrzymujących się).

Na posiedzenie przybył Radny Adam Nycz, więc w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych.

II. Sprawozdanie  Starosty  z  prac  Zarządu  Powiatu  w  okresie  między  

sesjami  

i wykonania uchwał Rady Powiatu (druk nr 1/XXXVI);     
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Starosta  Gryfiński  Wojciech Konarski  odnosząc  się  do  sprawozdania  Zarządu Powiatu

powiedział, że wyniki prac znalazły swoje odzwierciedlenie w projektach uchwałach Rady

Powiatu.  W  porządku  obrad  znajduje  się  m.in.  projekt  uchwały  w/s  zmiany  

budżetu powiatu na 2009 r., którego podjęcie umożliwi przekazanie dodatkowych środków

finansowych  dla  domów  pomocy  społecznej.  W  tym  miejscu  poinformował,  że  Zarząd

Powiatu brał udział w spotkaniu z pracownikami: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w  Gryfinie,  Wielofunkcyjnej  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  w  Chojnie,  domów

pomocy społecznej oraz gminnych opiek społecznych, współpracujących z PCPR. Spotkanie

odbyło  się  z  okazji  Dnia  Pracownika  Socjalnego.   Starosta  w  imieniu  Zarządu  Powiatu

ponownie złożył  wszystkim pracownikom socjalnym serdeczne życzenia i podziękowania  

za  wykonywaną  pracę,  świadczoną  w  różnych  formach   pomocy  społecznej.  Wyjaśnił,  

że czyni to po raz kolejny z tego tytułu, ponieważ praca z rodziną jest ciężka. Każdy w życiu

prywatnym ma własne problemy,  a  w swojej  pracy trzeba się  jeszcze dzielić  i  próbować

rozwiązywać  problemy  innych  osób,  będących  w  różnych  sytuacjach.  

W projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  w/s  zmiany  budżetu  powiatu  na  2009  r.  zwiększa  

się  wydatki  budżetu  o  kwotę  300  000,00  zł  na  drogi  publiczne  powiatowe.  Chodzi  

o to, aby w jak największym zakresie przed okresem zimowym wykonać remonty na drogach

powiatowych, polegające na załataniu dziur, celem zachowania bezpieczeństwa na drogach

oraz  sprostaniu  interpelacjom  składanym  przez  Radnych  w  przedmiotowych  sprawach.

Starosta  poinformował,  że  w  bieżącym  miesiącu  udało  się  zakończyć  z  Programu

„Schetynówka”  przebudowę  ulicy  Odrzańskiej  w  Mieszkowicach,  która  jest  w  rezultacie

drogą  powiatową,  ale  kategorii  drogi  krajowej.  Wykonanie  tak  kompleksowego  zakresu

robót,  czyli  w  rezultacie  odcinka  1  km  kosztowało  Powiat  2 450 000,00  zł.  Ta  jedna

inwestycja pokazuje, jaką pulę środków finansowych powinien mieć zabezpieczony Powiat

na  remont  650  km dróg  powiatowych,   aby  móc  sprostać  oczekiwaniom mieszkańcom,  

co stara się  czynić.  W tym mieszczą  się drogi, które powinny być  drogami o parametrach

dróg krajowych, drogi osiedlowe, drogi leśne, oraz drogi gruntowe W/w projekcie uchwały

miało  miejsce  porządkowanie  dochodów  budżetu,  ponieważ  w  niektórych  działach  było

większe wykonania, a w niektórych mniejsze. W tym roku ze względu na kryzys gospodarczy

sprzedaż majątku była na bardzo niewielkim poziomie, rzędu około 15% i w związku z tym

musiała  zostać  dokonana  głęboka  korekta.  Starosta  poinformował,  że  jest  to  robione  

w  ramach  własnych  środków,  ponieważ  w  innych  pozycjach  jest  większe  wykonanie.

Przedmiotem  dzisiejszych  obrad  będzie  również  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  
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dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego zlikwidowanego SPZOZ Szpitala Powiatowego

w Gryfinie.  Zakończenie  czynności  likwidacyjnych,  jak  wynika  z  treści  przedstawionego

projektu uchwały miało miejsce z dniem 30 września 2009 r. Starosta dodał, że był powołany

również  Zespół,  którego  zadaniem było zinwentaryzowanie  i  przejęcie  wszystkich  zadań,

które wykonywał w tym momencie likwidator. Stanowisko likwidatora zostało zlikwidowane.

W dalszym ciągu będą zaszłości wynikające z zawartych porozumień, co do długów, które

Powiat  będzie  spłacał  w ratach.  W związku z  tym odpowiednie  wydziały,  bądź  komórki

Starostwa  Powiatowego  będą  wykonywały  zadania  w  zakresie  archiwizacji  dokumentów,

spłaty  niektórych  zobowiązań.  Starosta  poinformował,  że  są  trzy  grupy  zobowiązań,  

tj. umowa ratalna z ZUS oraz układy z dwoma podmiotami, wobec których w ratach należy

oddać  część  zobowiązań.  Nawiązując  do wcześniej  zlikwidowanego SPZZOZ w Gryfinie

poinformował,  że  Powiat  jest  w  programie  rządowym  „Plan  B”  i  w  tej  chwili  trwają

negocjacje z Ministerstwem Zdrowia w zakresie umowy i przekazania Powiatowi w ramach

tego programu kwoty w wysokości 704 000,00 zł  i  dodał, że sprawa trochę  się  przeciąga.

Dodał,  że ma nadzieję,  że  do końca  roku uda  się  podpisać  umowę  i  przekazać  niniejszą

kwotę.  W  związku  z  tym  na  terenie  Powiatu  Gryfińskiego  działają  dwie  jednostki

organizacyjne,  dla  których  organem  założycielskim  jest  Powiat:  Spółka  pn.  Szpital

Powiatowy w Gryfinie im. Jana Pawła II oraz SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.  Starosta  ma nadzieje,  że  te  dwa Zakłady nie  znajdą  

się nigdy w takiej sytuacji, w jakiej dotychczasowo znajdowała się służba zdrowia. Starosta

dodatkowo poinformował, że Zarząd w odpowiednim terminie złożył wniosek do programu

„ORLIK 2012”. W przypadku, kiedy Powiat zostanie zakwalifikowany to w kolejnym roku

planowane  jest  wbudowanie  boiska  przy ZSP Nr  2  w Gryfinie.  Zarząd Powiatu  uważa,  

że  ze  względu na  otaczające  osiedla  mieszkaniowe byłaby to  pożądana inwestycja,  która

również  podniosłaby  jakość  otoczenia  w  obrębie  ZSP  Nr  2.  Ponadto  dodał,  że  w  dniu

dzisiejszym  miało  dojść  do  uroczystego  podpisania  z  Wicemarszałkiem  Województwa

Zachodniopomorskiego umowy dot.  podnoszenia jakości  kształcenia zawodowego poprzez

wyposażenie  pracowni szkolnych w ZSP Nr 1 w Chojnie  Jednak z  powodu niemożności

przybycia  Wicemarszałka  podpisanie  umowy  nastąpi  w  drodze  korespondencyjnej.  Koszt

zadania  to  kwota  w  wysokości  1 000 000,00  zł.  Zarząd  Powiatu  na  jednym z  posiedzeń

przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w/s uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010. Starano

się ująć jak najwięcej zadań oraz aby pomimo spadającym wpływom oraz pomimo kryzysu, 

o którym się mówi szczególności w „budżetówce”, udało się sprostać wyzwaniom w zakresie

spraw bieżących, spraw dot. jednostek organizacyjnych.
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Na posiedzenie przybył Radny Krzysztof Ziętek, więc w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.

III. Podsumowanie  konkursu  fotograficznego  pn.  "Naturalnie  Powiat  

Gryfiński" - wręczenie nagród autorom najlepszych fotografii.

Inspektor  w  Wydziale  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Monika  Baczyńska-

Padjasek  powiedziała,  że w związku z przypadającą  w tym roku 10.  rocznicą  powstania

Powiatu Gryfińskiego Pan Starosta zaprosił młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie

Powiatu do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem: „Naturalnie Powiat Gryfiński”.

Realizację  konkursu  powierzono  Wydziałowi  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki,

natomiast  patronat  medialny  nad  konkursem  objął  Tygodnik  „Gazeta  Gryfińska”. 

Do  konkursu  przystąpiły  dwie  szkoły:  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  w  Gryfinie  

oraz  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  w  Chojnie.  Zdjęcia  oceniano  w  dwóch

kategoriach.  Pierwsza  to:  zabytki,  obiekty  kulturowe,  budynki  i  wydarzenia,  druga  

zaś  dotyczyła  krajobrazów,  przyrody w Powiecie  oraz  bociana  białego. Jury,  w składzie:

Marcin  Konopnicki,  Monika  Baczyńska-Padjasek,  Sylwia  Cieśla  oraz  Maciej  Puzik  

za  najlepszą  pracę  w  kategorii  zabytki,  obiekty  kulturowe,  budynki,  wydarzenia uznało

fotografię  pt.  „Fontanna  w  Pałacyku”  autorstwa  Adama  Goja  –  ucznia  Zespołu  Szkół

Ogólnokształcących  w  Gryfinie.  Jury  postanowiło  przyznać  Jemu  także  wyróżnienie  

za  fotografię  pt.  „Pałacyk  na  Grunwaldzkiej”.  Dodała,  że  niestety  Adam Goja  nie  mógł

przybyć na dzisiejszą sesję, w związku z tym poprosiła Pana Wicestarostę Jerzego Milera  

o przekazanie nagrody  Pani Teresie Jaskule – opiekunowi szkolnego koła fotograficznego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

Wicestarosta Jerzy Miler przyznaną nagrodę dla Adama Goja 

przekazał Pani Teresie Jaskule.

Inspektor  w  Wydziale  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Monika  Baczyńska-

Padjasek kontynuując powiedziała, że w kategorii krajobrazy, przyroda, bocian biały główną

nagrodę Jury przyznało Marcie Lasowskiej z ZSP  Nr 1 w Chojnie za zdjęcie zatytułowane

„Kapliczka w polu”. W tej kategorii wyróżnienie otrzymała również uczennica ZSP Nr 1  

w Chojnie, Katarzyna Stelmach, za dwa zdjęcia pt. „Platan” oraz „Chmury nad Chojną”.
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Wicestarosta Gryfiński wręczył laureatkom konkursu nagrody.

Inspektor  w  Wydziale  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Monika  Baczyńska-

Padjasek  na  zakończenie zaprosiła  wszystkich  do  obejrzenia  zgłoszonych  do  konkursu

fotografii, które znajdowały się na korytarzu I piętra oraz na półpiętrze w budynku Starostwa

Powiatowego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Kaczmar  w związku z wpłynięciem pisma  

z ZSP Nr 1 w Chojnie poprosił o zabranie w tej sprawie głosu uczennicę z ZSP Nr 1 – Martę

Krzemińską.

Uczennica z ZSP Nr 1 w Chojnie Marta Krzemińska powiedziała, że cytat:

„Panie Starosto, Panie, Panowie,

uczniowie  należący  do  Klubu  Europejskiego  „Douzelage”  w  ZSP  Nr  1  w  Chojnie

rozpoczynają  realizację  projektu edukacyjnego pod tytułem „Auschwitz  pomnik pamięci”.

Celem projektu  jest  przybliżenie  nam źródeł  oraz  przebiegu  zbrodni  holocaustu,  zagłady

Żydów podczas II wojny światowej. Oprócz prezentacji, filmów oraz dyskusji tematycznych

planujemy wyjazd studyjny do Auschwitz i Krakowa na początku ferii zimowych. Ponieważ

koszt  wyjazdu  jest  wysoki  podejmujemy  różne  działania,  aby  uzupełnić  nasz  budżet.

Dziękujemy za to, że możemy być tutaj dzisiaj. Zapraszamy Państwa do zakupu upieczonych

przez  nas  ciasteczek.  Jako  Klub  Europejski  upiekliśmy  ciasteczka  charakterystyczne  

dla  różnych  krajów.  Jedną  paczuszkę  wyceniliśmy  na  co  najmniej  5  zł.  Zapraszamy.

Dziękuję.” 

IV. Wnioski i interpelacje radnych.   

-brak;

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Henryk Kaczmar ogłosił przerwę w obradach,

 która trwała od godz. 14.25 do godz. 14.35.

V. 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).   
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Wiceprzewodniczący Henryk Kaczmar powiedział, że na komisjach stałych Rady Powiatu

niniejszy  projekt  uchwały  został  przedstawiany  z  kandydaturą  Pana  Piotra  Waydyka  

na  przedstawiciela  do  reprezentowania  Powiatu  Gryfińskiego  w  stowarzyszeniu

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  stanowiska  komisji  (zał.  nr  4 

do  niniejszego  protokołu)  i  zarządził  głosownie.  W  wyniku  głosowania  Uchwała  

nr XXXVI/325/2009 została podjęta jednogłośnie (15 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się).

VI. 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);

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  stanowiska  komisji  (zał.  nr  4) 

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVI/326/2009 została podjęta

jednogłośnie (15 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się).

VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie  

Wielofunkcyjnej  Placówki  Opiekuńczo  -  Wychowawczej  w  Chojnie  (druk  

nr 4/XXXVI);

Przewodniczący  odczytał  projektu  uchwały,  poprosił  o  stanowiska  komisji  (zał.  nr  4) 

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVI/327/2009 została podjęta

jednogłośnie (15 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się).

VIII. 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);

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  stanowiska  komisji  (zał.  nr  4) 

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVI/328/2009 została podjęta

jednogłośnie (15 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się).
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IX. 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);

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Henryk  Kaczmar  powiedział,  że  w  niniejszym

projekcie uchwały został rozszerzony zapis uzasadnienia. Uzasadnienie to było przedstawione

na komisjach stałych Rady Powiatu w Gryfinie.

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  stanowiska  komisji  (zał.  nr  4) 

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVI/329/2009 została podjęta

jednogłośnie (15 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się).

  

X. 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);  

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  stanowiska  komisji  (zał.  nr  4) 

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVI/330/2009 została podjęta

jednogłośnie (15 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się).

XI. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w Gryfinie  za  okres  od 1  stycznia  

do 30 września 2009 r. (druk nr 8/XXXVI);

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  stanowiska  komisji  (zał.  nr  4) 

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVI/331/2009 została podjęta

jednogłośnie (15 za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się).

7



XII. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  budżetu  

powiatu  

na 2009 rok (druk nr 9/XXXVI);

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  stanowiska  komisji  (zał.  nr  4) 

i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała nr XXXVI/332/2009 została podjęta

większością głosów (14 za; 0 przeciw; 1 wstrzymujący się).

XIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

- brak;

XIV. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Henryk  Kaczmar powiedział,  że  Radni  otrzymali

wykaz wszystkich pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie. Część z tych

pism Radni  otrzymali,  pozostałe  pisma są  do  wglądu w Biurze  Obsługi  Rady i  Zarządu.

Odnosząc się do pkt 6 z wykazu pism tj. do pismo Pana Naczelnika Urzędu Skarbowego  

w  Gryfinie  poinformował,  że  Urząd  Skarbowy  po  przeprowadzonej  analizie  oświadczeń

majątkowych  Radnych  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  oraz  pracowników  samorządowych

wyższego szczebla  nie stwierdził nieprawidłowości.

Radni w materiałach sesyjnych otrzymali wykaz następujących pism:

1. Uchwała  Nr  XIX/114/S/2009  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  

w Szczecinie  z  dnia  07  października  2009  r.  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  

w części uchwały  Nr XXXIII/314/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 września

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia

20.12. 2007 r., stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2. Pismo z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie znak: I US.PM/412/OM-27/2009

z dnia 22 października 2009 r. w/s przeprowadzonej analizy oświadczenia majątkowego

Prezesa  Zarządu  Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Powiatowy  

w Gryfinie, stanowiące  załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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3. Pismo  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  znak:  ZD.AD.0045-12/09  

z dnia 28 października 2009 r. dot. interpelacji Nr 24/XXXIV/09 złożonej na XXXIV

sesji (wszyscy Radni otrzymali), stanowiąca  załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

4. Pismo  Naczelnika  Wydziału  Zarządzania  Drogami  znak:  ZD.AD.0045-13/09  

z dnia 28 października 2009 r. dot. interpelacji Nr 25/XXXIV/09 złożonej na XXXIV

sesji (wszyscy Radni otrzymali)., stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

5. Pismo  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Myśliborzu  znak:  US-DPB-412/O/11/09  

z dnia 29 października 2009 r. w/s przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

za rok 2008, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

6. Pismo  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Gryfinie  znak:  US.KS/37/14/26/09  

z dnia 30.10.2009 r. w/s przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2008 r.

Radnych Rady Powiatu w Gryfinie i pracowników samorządowych wyższego szczebla,

stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

7. Pismo  Prezesa  Oddziału  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w  Gryfinie  znak:  

ZNP  68/2009  z  dnia  04.11.2009  r.  z  prośbą  o  zwiększenie  środków budżetowych  

na  podwyżki  wynagrodzeń  dla  pracowników  administracji  i  obsługi  w  roku  2010

(wszyscy Radni otrzymali), stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

8. Pismo  Prezesa  Oddziału  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w  Gryfinie  znak:  

ZNP  73/2009  z  dnia  06.11.2009  r.  przekazujące  pismo  znak:  ZNP  73/2009  

z  06.11.2009  r.  do  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  dot.  podwyżek  dla  pracowników  

i  obsługi  w  szkołach  i  placówkach,  dla  których  organem prowadzącym jest  Powiat

Gryfiński  (wszyscy  Radni  otrzymali),  stanowiące  załącznik  nr  12  do  niniejszego

protokołu.

XV. Zakończenie posiedzenia  

O godz.  14.55 prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Henryk

Kaczmar wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu  

w Gryfinie.

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz
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Wiceprzewodniczący Rady 

     Rafał Mucha
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