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PROTOKÓŁ NR 17/12 
  POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 27.03.2012 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 15.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - 
zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gryfinie Bogusława Florek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący Sławomir Terebecki. Głównym punktem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie części materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 
Porządek obrad 16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony i stanowi zał. nr 2.  
 
Protokoły 15 i 16 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji j zostały przyjęte jednogłośnie.  
       
Ad.3 Analiza i opiniowanie części materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

Na posiedzenie przybyła Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko. 
 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za rok 2011. 
 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko powiedziała, że w ubiegłym roku Stacja 
przeprowadziła 2344 kontrole, wykonanych zostało 9363 oznaczeń, ogółem wykonanych 
zostało 2427 badań. Ponadto pracownicy Stacji wydali 666 merytorycznych decyzji 
administracyjnych oraz 415 decyzji płatniczych. W przypadku pojawiania się pytań  
do przedłożonego sprawozdania odpowie na nie. Następnie omówiła bieżące sprawy 
związane z solą techniczną i suszem jajecznym. Otóż na polecenie Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego kontrolą w zakresie soli technicznej zostały poddane piekarnie, cukiernie  
oraz mieszalnie przypraw, gdzie zwrócono głównie uwagę na źródło pochodzenia tejże soli, 
oznakowanie opakowań. Pobrane zostały próbki soli do badań, tam gdzie można było 
podejrzewać, że jest to sól niekoniecznie wiadomego pochodzenia. Próbki zostały pobrane  
w dwóch obiektach. Z przeprowadzonych badań wynika, że odpowiadają parametrom, które 
przeznaczone są dla soli spożywczej. Codziennie z tego tytułu przekazywane są meldunki do 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, które dalej są przekazywane do Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu nie było konieczności 
wycofywania z obrotu żadnych artykułów spożywczych, ponieważ próbki pobrane do badań 
spełniają wymogi oraz nadsyłane informacje do Stacji nie upoważniają pracowników  
do wycofywania środków spożywczych z rynku. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy sól nieoznaczona była wykazana w wielu 
zakładach, które podległy kontroli.  
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że otrzymali przede 
wszystkim wykazy zakładów objętych dozorem prokuratorskim w odniesieniu  
do dystrybutorów. Badaniem poddane zostały wyrywkowo partie soli. Miejsca, w których sól 
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pochodziła z punktów dystrybucyjnych objętych postępowaniem prokuratorskim, zostały 
zabezpieczone i były pobrane próbki. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że sól 
mieści się w granicach normy dla soli spożywczej w związku, z czym nie ma obaw o zdrowie 
i życie mieszkańców.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy faktycznie badana sól była solą 
techniczną. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że nie jest w stanie 
odpowiedzieć, ponieważ próbki brano od dystrybutorów, a ci z kolei otrzymywali sól 
od producentów. Ma opinię Państwowego Zakładu Higieny, z której wynika, że po 
przebadaniu soli technicznej substancję w niej zawarte nie powinny spowodować skutków 
ubocznych dla zdrowia spożywających sól. Stacja w Gryfinie nie jest w stanie powiedzieć, 
czy zabezpieczana sól była faktycznie solą techniczną czy nie. Badanie przeprowadzone przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemilogiczną w Szczecinie pozwoliło na dopuszczenie soli 
do produkcji dalszych produktów spożywczych.  
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy były kierowane jakieś zapytania  
z Niemiec do Sanepidu w przedmiotowej sprawie. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że do Stacji w Gryfinie  
nie wpłynęły żadne dodatkowe zapytania. Stacja jedynie posługuje się wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego, które są przekazywane przez wojewódzką stację. Ponadto nie 
wpłynęły żadne zapytania ze strony konsumentów. Odnosząc się do suszu jajecznego 
poinformowała, że również na polecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostały 
przeprowadzone kontrole piekarni, cukierni, gdzie była zwracana uwaga na produkty  
z zakładów objętych postępowaniem prokuratorskim. Wyszło podejrzenie, że mogły być 
użyte żółtka o niewłaściwej jakości spożywczej do wyprodukowania suszu jajecznego. Stacja 
na terenie jednego zakładu stwierdziła stosowanie suszu jajecznego pochodzącego z zakładu 
objętym postępowaniem prokuratorskim. Susz jajeczny został zabezpieczony, pobrano próbki 
i oczekuje się na wyniki. W tym przypadku również postępuje się zgodnie z poleceniami 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na dzień dzisiejszy nic nie zostało wycofywane z obrotu 
z uwagi na to, że Stacja nie otrzymała w systemie powiadamiania o niebezpiecznej żywności 
informacji o tym, że jakieś konkretne produkty są do wycofania w związku z zawartością 
suszu jajecznego. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki odnosząc się do III, pkt 3 sprawozdania – „placówki 
podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa” powiedział, że ma wiedzę, iż w tej chwili warunki lokalowe mają ulec 
zmianie i zapytał, czy pomieszczenia do wykonywania podstawowej i specjalistycznej opieki 
zdrowotnej muszą być dostosowane do odpowiednich przepisów. Czy Stacja będzie zwracała 
uwagę podmiotom prowadzącym placówkę na mankamenty? 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że jeżeli wyjdą przepisy  
to będzie okres dostosowawczy. Stacja będzie zwracała na pewno uwagę na to, co spełnia 
wymogi a co będzie wymagało poprawy, jak sądzi trzeba będzie również zrobić tzw. plany 
dostosowawcze. Gdy wychodzą nowe przepisy, które zaczynają obowiązywać, to Stacja stara 
się informować o tym wszystkie podmioty kontrolowane. Aby była pełna świadomość  
tego, że coś się zmienia. Stacja w określonym terminie będzie wymagała egzekwowania 
przepisów poprzez prowadzenie czynności kontrolnych.  
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Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że z doświadczenia wie, iż przepisy  
są wprowadzane a później jednak okazuje się, że nie obowiązują. Przykładem takim jest 
sprawa związana z kaloryferami, które miały być płaskie i zmywalne. Natomiast później się 
okazało, że przepisy nie obowiązują i mogą być stare kaloryfery.  
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że zdaje sobie z tego 
sprawę, ale oni są tylko wykonawcami rozporządzeń, które ustalane są o wiele wyżej aniżeli  
na poziomie Stacji. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy skala zachorowalności i zgłaszalności 
chorób zakaźnych kształtuje się podobnie jak w poprzednich latach. Teraz chyba jest więcej 
zgłoszeń, jeżeli chodzi o biegunki.  
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała twierdząco i dodała,  
że Stacja została zobligowana do tego, aby wymagać zgłoszeń. Stacja otrzymuje z NFZ raz na 
jakiś czas pełne wykazy i musi je uzupełniać. Stąd zgłaszalność się poprawia oraz wszystkie 
ośrodki zdrowia są bardziej zobligowane do przekazywania wszelkich danych.  
 
Radny Roman Rataj zapytał, co z karpiami, które są sprzedawane w reklamówkach, media 
podały że jest to niehumanitarne traktowanie zwierząt. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że Stacja działa  
na zasadzie wytycznych z Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, które są przekazywane 
przez Główny Inspektorat. W ubiegłym roku Stacja została poinformowana, że ma 
przeprowadzać kontrole, jeżeli chodzi o stan sanitarny stoisk sprzedaży ryb, gdzie pracownicy 
Stacji faktycznie udzielali instruktażu w zakresie prawidłowości postępowania z rybami. 
Chodzi o humanitarne podejście do zwierząt mimo tego, że później są przeznaczone  
do konsumpcji. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy Stacja nadzoruje Szpital Powiatowy  
w Gryfinie. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że Szpital nadzoruje 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Stacja sprawuje nadzór nad szczepionkami, jeżeli  
są potrzebne, nad jakością ciepłej wody użytkowej oraz nad jakością ogólnie wody  
z wszystkich wodociągów.  

 
Na posiedzenie przybyła radna Ewa Dudar. 

 
Przewodniczący Sławomir Terebcki zapytał o stan szczepień obowiązkowych w 2011 r.  
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że nie ma większych 
problemów ze szczepieniami, są pojedyncze osoby, które uchylają się od szczepień. Wszelkie 
postępowania z tym związane są w toku. Bardzo często rodzice szczepią dzieci dodatkowo. 
 
Radny Piotr Bugajski zapytał czy kąpieliska podlegają kontroli. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że podlegają pod kontrolę 
Stacji kąpieliska zgłoszone. W ubiegłym roku były zgłoszone kąpieliska w Moryniu i Cedyni.  
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Radny Piotr Bugajski powiedział, że Gmina Trzcińsko-Zdrój corocznie zleca badanie wody 
z kąpieliska w Strzeszowie, aby burmistrz znał stan wody gdyż oprócz dzikiej plaży znajdują 
się domki rekreacyjne, w których wypoczywają ludzie z kraju i za granicy. Pomimo tego,  
że jest to dzika plaża to, co roku jest również kontrolowana przez PINB w Gryfinie. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że Stacja na wyraźne 
żądanie Gminy bada kąpielisko. W ramach nadzoru sanitarnego zgodnie z przepisami bada  
te kąpieliska, które zostały zgłoszone w odpowiednim okresie czasu. W pozostałych 
przypadkach na zasadzie interwencji, gdyby zaszła taka potrzeba. Stacja podejmuje działania 
zgodnie z kompetencjami w zależności od treści danego zgłoszenia 
 
Radny Jan Gładkow zapytał skąd wynika zalecenie wycofania z obrotu handlu w sklepiku 
uczniowskim produktów wysokotłuszczowych oraz z dużą zawartością tłuszczu, czy jest to 
zalecenie odgórne, czyjaś inicjatywa. 
 
Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko odpowiedziała, że artykuły, które powinna 
spożywać młodzież wynikają z praktyki dobrego żywienia, jest piramida zdrowotna. Jednym  
z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia jest zapobieganie otyłości. Są jednak 
wytyczne, gdzie Stacja ma zwracać uwagę na to, jaka żywność jest sprzedawana, aby uczyć 
dobrych nawyków żywieniowych. Rolą Stacji jest również dbałość o zdrowie ludności  
nie tylko w sensie bieżącym, ale także patrząc w przyszłość. Stacja jest jednostką powołaną 
do tego, aby nadzorować różne tematyki w związku z szeroko rozumianym zdrowiem 
publicznym.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że jego zdaniem dieta dziecka powinna zostać w gestii 
rodzica. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że dzieci przede wszystkim sięgają po niezdrowe produkty. 
Jeżeli ogranicza się ich dostępność w szkole, to automatycznie ogranicza się możliwość 
zakupu na terenie szkoły. Jest to jak najbardziej działanie profilaktyczne, później będą 
podejmowane decyzje jak walczyć z otyłością. Bardzo dobrze, że jest jednostka, która  
to nadzoruje. 
 

Posiedzenie opuściła Powiatowy Inspektor Sanitarny Wioletta Rożko. 
 

Na posiedzenie przybyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

za 2011 r. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska 
Nowicka powiedziała, że sprawozdanie przedstawia wszystkie sfery działalności jednostki, 
chodzi o przywołanie przepisów prawnych na mocy, których działa PCPR. W sprawozdaniu 
została opisana działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, 
domów pomocy społecznej, ośrodka interwencji kryzysowej, obsługi zadań PFRON i kończy 
się wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz wyceną finansową nowych zadań  
z zakresu pieczy zastępczej. 
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Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska – Nowicka. 

 
Na posiedzenie przybyła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 

 Bogusława Florek. 
 
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2011 r. 

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek powiedziała,  
że w związku z otwarciem w maju ubiegłego roku rynku niemieckiego urząd organizował 
targi, spotkania polsko-niemieckie dot. zatrudnienia w branżach budowlanej i opiekuńczej. 
Przyniosło to skutek, zainteresowanie jest do dnia dzisiejszego. Obecnie organizowane  
są spotkania typowo branżowe. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie otrzymał na realizację 
zadań z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych w roku 2011 kwotę przyznaną zgodnie  
z algorytmem w wysokości 4 022 000,00 zł. W wyniku działań Powiatowego Urzędu Pracy – 
aplikowania o dodatkowe środki na realizację programów z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Powiat Gryfiński uzyskał dodatkowo kwotę 2 908 568,10 zł. Dodatkowo  
z rezerwy ministra PUP w Gryfinie pozyskał kwotę 106 900,00 zł. Łączna kwota środków  
na realizację działań na rzecz osób bezrobotnych w 2011 wyniosła 7 030 440,40 zł. 
Odnotowano spadek rejestrujących się osób w porównaniu do 2010 r. o 450 osób. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy duża jest procentowo liczba osób, które 
są skreślane z rejestru Powiatowego Urzędu Pracy w związku z niezgłaszaniem  
się na kolejny termin złożenia obowiązkowego podpisu.  
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek odpowiedziała, że nie 
jest duża liczba osób, które są skreślane w związku z niestawieniem się. Terminy są dłuższe, 
nie tak jak dawnej, terminy są trzy miesięczne i osoby ich dotrzymują. Sporadycznie zdarzają 
się przypadki niezgłoszenia się z przyczyn losowych lub innych, ale wtedy indywidualnie 
podchodzimy do każdej osoby.  
 

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
 Bogusława Florek. 

 
Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
Radny Piotr Bugajski złożył następujące zapytania: 
- w związku z odpowiedzią Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami (na wniosek Sołtysa 
Sołectwa Gogolice złożony podczas dyżuru w dniu 23 stycznia 2012 r.) cyt. naprawa 
nawierzchni drogi Nr 1404Z na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Gogolice będzie wykonywana 
kompleksowo w ramach remontów cząstkowych na drogach powiatowych w okresie 
wiosennym, przy czym ubytki najbardziej zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego będą 
do momentu naprawy oznakowywane, Radny zapytał czy zostały już oznakowane w/w ubytki, 
jeżeli nie to, w jakim terminie zostaną oznakowane; 
- w nawiązaniu do wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Komisji w dniu  
20 grudnia 2011 r. i 25 stycznia 2012 r. (w załączeniu odpowiedzi Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami) dot. usterek bądź nieprawidłowości ujawnionych w czasie 
eksploatowania drogi powiatowej na odcinku Trzcińsko-Zdrój – Warnice - w tym  
m. Piaseczno, Radny zapytał, kiedy zostanie wykonany wiosenny przegląd gwarancyjny. 
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Radna Ewa Dudar zwróciła się z prośbą do Komisji o zainteresowanie się tematem dróg 
powiatowych. Chodzi dokładnie o Sołectwo Drzenin. Pani Sołtys na jej dyżurze składała 
monity w zakresie ciągów pieszych, progów zwalniających. Jest to szczególna wioska leżąca 
przy dwóch krzyżujących się drogach powiatowych, przy których nie ma żadnego chodnika. 
 
Radny Roman Rataj powiedział, że potrzeb jest dużo w każdej miejscowości. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że uważa, iż Komisja powinna pojechać i zbadać problem. 
Mieszkańcy wystosowali pismo, pod którym podpisało się ok. 80-90 osób  
  
Przewodniczący Sławomir Terebecki zapytał, czy w piśmie mieszkańców jest prośba  
o zrobienie chodników, poboczy. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że nie o zrobienie, ale o zajęcie się tematem. Rada Sołecka 
chce pomóc, przeznaczyć fundusz sołecki, więc jest to kwestia dogadania, ale trzeba usiąść  
i przedyskutować sprawę. Uważa, że należałoby zacząć od Komisji, następnie przedstawić 
sprawę Zarządowi, jak oni to widzą. Nie jest tak, że mieszkańcy liczą na zrobienie chodnika, 
drogi itd. Chcą współpracy i tego, aby się nimi zainteresowano. Chciałaby zacząć od tej 
Komisji, jest ona właściwa, aby w tym kierunku zadziałała. Jej propozycja jest taka, aby 
któregoś razu zaplanować wyjazd i zobaczyć jak to wygląda. Trzeba pokazać ludziom, że są - 
przede wszystkim Radzie Sołeckiej, że Komisja jest, wysłucha, dojdzie się do jakiegoś 
consensusu i przedstawi informację dla Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
i na Zarząd. To nie jest kwestia, że nie ma pieniędzy, generalnie na nic nie ma pieniędzy,  
ale jednak drogi się remontuje.  
 
Wniosek nr BRZ.0012.2.17.2012 radnej Ewy Dudar 
- prośba do członków Komisji Ochrony Cywilnej (…) o udanie się na wizytację dróg 
powiatowych w Sołectwie Drzenin. 
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że w takim razie należałoby jeździć po całym Powiecie. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że jeżeli prawie 100 osób się podpisało, to nie jest to 
sprawa, którą należy lekceważyć. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że można udać się w to miejsce. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że były oszczędności na zimie, może znajdą się środki.  
Na pewno należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom, posłuchać tego, co mają do 
zaproponowania. Wszyscy nie muszą jechać. Może Pan Przewodniczący z nią pojedzie  
i zostaną przedstawione jakieś wnioski, ale żeby jakoś dalej przekazać ten temat. Nikt nie 
mówi, że ma być to już, natomiast Rada Sołecka jest chętna żeby jakieś fundusze 
przeznaczyć. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że z funduszem sołeckim jest tak, że Rada Sołecka nie 
może środków z funduszu sołeckiego wydawać na zadania niewchodzące w zakres gminny. 
Tylko gmina może tak zrobić, a fundusz sołecki jest przeznaczony na zadania  
z dostosowaniem życia mieszkańców, ale wydawanych na mieniu gminnym. 
 
Radny Roman Rataj powiedział, że występuje problem z chodnikiem, z tym że mieszkańcy 
nie dbają o swoje obejścia, o nic. 
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Radna Ewa Dudar powiedziała, że Radny krzywdzi tych mieszkańców, ponieważ pojawia 
się coraz więcej nowych ludzi, natomiast w każdej miejscowości są osoby, które  
są niedostosowane społecznie. Takich ludzi trzeba objąć szczególną opieką i ich 
resocjalizować. 
 
Radny Roman Rataj powiedział, że z tego wynika iż ludzie, którzy coś robią nic nie 
dostaną. Tak też nie można. Jest to bardzo ciężki problem. 
 
Radna Ewa Dudar powiedziała, że trzeba pokazać, że chce się wspomóc. Nikt nie mówi,  
że będzie się coś rozdawać, bo nie ma z czego. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że na początku należałoby pojechać  
i samemu zobaczyć, czego dotyczy problem. Nie ma, co spotykać się z ludźmi i obiecywać  
im „gruszek na wierzbie”, bo Komisja nawet nie wie, jaka jest formalna możliwości pomocy. 
Zapytał czy pismo było kierowane do radnej. 
 
Radna Ewa Dudar odpowiedziała, że pisma były składane na dyżurze radnej.  
 
Radny Jan Gładkow powiedział, że pojedynczo radni zgłaszają mnóstwo problemów, które 
trafiają do Naczelnika Wydziału ZD i niech on rozpatrzy, które sprawy są ważniejsze.  
Do niego również mieszkańcy zgłaszają problemy, ale trudno jest mu fatygować Komisję. 
 
Przewodniczący Sławomir Terebecki powiedział, że pojedzie i w razie czego sprawa 
zostanie zgłoszona Naczelnikowi Wydziału „ZD”. 
 
Radny Roman Rataj powiedział, że są zamiary reaktywowania Komisji Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w gminach, w powiatach. Zdaniem Radnego poprawiłaby się sytuacja. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
  Sławomir Terebecki 


