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PROTOKÓŁ nr XIX/12 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 20 grudnia 2012 r. 

 

XIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 20 grudnia 2012 r. o godz. 14.05 w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Posiedzenie otworzyła 

przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz i stwierdziła, że zgodnie z listą 

obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 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: 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powitała zebranych gości, a wśród nich 

inspektorów i komendantów powiatowych służb, kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu, naczelników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego, przedstawicieli 

mediów, dyrektorów, przedstawicieli szkół oraz nauczycieli z powiatu gryfińskiego, uczniów  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego. 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, do którego nikt nie wniósł uwag (porządek 

obrad stanowi zał. nr 3). Na protokolantów powołała Dominikę Konopnicką i Edytę 

Rybacką.  

 

Protokół nr XVIII/12 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. został 

przyj ęty jednogłośnie (18 za; 0 wstrzymała się; 0 przeciw).  

 

II. Prezentacja nowo powstałego chóru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Chojnie. 

 

Uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie Anna Radziszewska 

przywitała wszystkich zgromadzonych, w tym przewodniczącą Rady Powiatu, Starostę 

Gryfińskiego, wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. W tym szczególnym  

i radosnym czasie w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia złożyła wszystkim 

najserdeczniejsze życzenia: miłości, szczęścia, poczucia bezpieczeństwa, wiele dobroci  

przez którą człowiek każdego dnia staje się kimś więcej, życzliwości ludzi spotykanych 

każdego dnia, uśmiechu na co dzień, który ogrzeje ciepłem i wleje nadzieje w posępne dni. 

Niech świąteczny czas przeżyty w pokoju i wzajemnej bliskości przyniesie wytchnienie  
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w trudach codzienności. Niech Nowy Rok 2013 będzie pomyślny, bogaty we wszelkie dobro  

i codzienne sukcesy. Uczennica przedstawiła chór Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Chojnie, który funkcjonuje pod kierunkiem mgr Elżbiety Bogusz od październiku 2012 

roku. Chór wykona kilka kolęd, umilając tym samym obrady sesji.  

 

Występ chóru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. 
 

Na posiedzenie przybył radny Leszek Jackiewicz, więc w posiedzeniu uczestniczyło  

19 radnych (18+1=19). 

 

Przewodnicząca Gabriela Kotowicz podziękowała za życzenia, za miłą atmosferę oraz  

za sam występ. Życzyła dalszych sukcesów oraz wyraziła nadzieję, że chór będzie miał 

jeszcze okazję zaprezentować się na tej scenie.  

 

Na posiedzenie przybył radny Sławomir Terebecki, więc w posiedzeniu uczestniczyło  

20 radnych (19+1=20). 

 

III.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XIX).  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd przedłożył sprawozdanie  

z czterech posiedzeń, które miały miejsce w terminie od 15 listopada do 6 grudnia. Tematyka 

obrad Zarządu związana była bezpośrednio z podejmowanymi uchwałami na poprzedniej 

sesji, dotyczy to reorganizacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie. Zarząd jednogłośnie zajął 

stanowisko do wersji roboczej zaktualizowanej transgranicznej koncepcji rozwoju i działania 

Euroregionu Pomerania na lata 2014-2020, w którym zaproponował ujęcie nowych potrzeb 

do istniejących już obszarów i działań m.in. w zakresie usług publicznych, edukacji, 

zatrudnienia, administracji publicznej i ochrony środowiska. W okresie między sesyjnym  

z inicjatywy związków zawodowych jednej z organizacji działającej w Szkole 

Ponadgimnazjalnej nr 2 przy ul. Łużyckiej w Gryfinie odbyło się spotkanie w sprawie 

strategii rozwoju. Zarząd na spotkaniu reprezentował Starosta i Wicestarosta, obecny  

na spotkaniu był również pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 
IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że w okresie między sesjami nie 

wpłynęły żadne zapytania, wnioski i interpelacje. 

 



 3 

V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie 
przyj ęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorz ąd” w 2012 r. 
(druk nr 2/XIX);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIX/149/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/138/2012 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny 

samorząd” w 2012 r. została podjęta jednogłośnie. 

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

na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w Trzcińsku-Zdroju (druk nr 3/XIX);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIX/150/2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu 

Gryfińskiego, położonej w Trzcińsku-Zdroju została podjęta jednogłośnie. 

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

na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w Daleszewie (druk nr 4/XIX); 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 
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Uchwała nr XIX/151/2012 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  

w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie została podjęta jednogłośnie. 

 

VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  
na 2012 rok (druk nr 5/XIX);  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIX/152/2012 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok została podjęta 

jednogłośnie. 

 

IX.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  
nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego  
na lata 2012-2039 (druk nr 6/XIX); 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIX/153/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2011 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039 została podjęta jednogłośnie. 

 

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2013 (druk nr 7/XIX); 

 
- prezentacja multimedialna, 
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 
- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych, 
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
- przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych, 
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 
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- prezentacja multimedialna 

Skarbnik powiatu Izabela Świderek przedstawiła prezentację multimedialną w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2013, stanowiącą zał. nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały budżetowej, poprosiła o przedstawienie opinii 

komisji i wniosków radnych. 

 
- przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych 

Członek Komisji Budżetu i Gospodarki Henryk Kaczmar odczytał pozytywną opinię  

do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 r., stanowiącą zał. nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady Gabriela Kotowicz powiedziała, że Komisja Budżetu  

i Gospodarki przedstawiła opinię do projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 r.,  

o co również poprosiła pozostałe komisje: 

 

1. Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 

przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały, 

 
2. Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały, 
 
3. Komisja Spraw Społecznych przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały. 
 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Przewodnicząca odczytała: uchwałę nr CLXIII/583/2012 składu orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu gryfińskiego na rok 2013 (zał. nr 7), 

uchwałę nr CLXIII/584/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przedstawionego w projekcie budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 r. (zał. nr 8) 

oraz uchwałę nr CLXIII/585/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie 

uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu gryfińskiego na lata  

2013-2039 (zał. nr 9). 
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- przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu zgadza się z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), tym bardziej, że jest ona pozytywna. Na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 18 grudnia 2012 roku omawiany i wyjaśniany był temat 

planowanych pożyczek, które według RIO nie mają pokrycia w rozchodach. Związane to było 

z tym, iż są to planowane pożyczki dla jednej z instytucji, dopiero na tym etapie (tak jak do 

tej pory miało to miejsce) owe pożyczki będę aktualizowane o ile zostaną faktycznie 

udzielone. Jeżeli chodzi o wnioski radnych to Zarząd starał się uwzględniać w miarę 

możliwości je wszystkie, kierując się bezpośrednio uchwałą kierunkową co do budżetu. 

Wiadome jest, iż w latach poprzednich jak i w tym roku sprawy dotyczące dróg odgrywają 

istotną rolę. Ze względu na brak Powiatowego Zarządu Dróg na bieżąco zajmuje się tym 

Zarząd. Na drogach oprócz inwestycji wymagane jest podejmowanie decyzji bieżących,  

są one realizowane w ramach środków, które są zaplanowane w budżecie. Zarząd jest  

na etapie uzgadniania tych zadań, które będą realizowane jako „sprawy bieżące” w części 

inwestycyjnej w porozumieniu z gminami. 

 

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że występują pewne niezgodności między projektami 

uchwał w sprawie przyjęcia budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 rok oraz Wieloletnią 

Prognozą Finansową. Zawarte są w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok planowane 

wydatki budżetowe i majątkowe (str. 9), których nie można się doszukać w materiałach czyli 

wielkości wydatków na te inwestycje. Przykład stanowi przebudowa ulicy Dworcowej 

pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice, nie ma podanej kwoty przeznaczonej  

w budżecie na tą inwestycje. Kolejny przykład to niezgodność nazw zadań zawartych  

w wydatkach majątkowych jako zadania inwestycyjne na 2013 rok, jak również  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) np. w budżecie zawarte jest termomodernizacja 

budynku stanowiącego własność powiatu gryfińskiego, znajdującego się przy ul. Dworcowej 

w Chojnie wraz z termomodernizacją stropodachu, natomiast w WPF jest termomodernizacja 

obiektów powiatu gryfińskiego, cel: ocieplenie budynków i wymiana instalacji c.o. Można 

wywnioskować, że chodzi o to samo zadanie, jednak jest ono zupełnie inaczej nazwane. Przy 

składaniu wniosków mamy rozbieżność nazewnictwa. Następna sprawa tyczy  

się modernizacji obiektu przy ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby Powiatowego Urzędu 

Pracy, tutaj również występuje inne nazewnictwo. Dodatkowo w WPF występuje zadanie 

inwestycyjne, a w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok nie ma tego zadania. Radny 

zwrócił się z prośbą o uwzględnienie tych uwag na przyszłość, jest to jedynie głos dyskusji  

z którym pani skarbnik oraz Zarząd  mogą się zgodzić  bądź też nie.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd przyjmuje ten głos dyskusji. 

W kwestii ujednolicenia nazewnictwa poczynione zostaną odpowiednie kroki,  

aby w przyszłości wykluczyć takie przypadki. Jednak w przypadku nazewnictwa jest ono 

tożsame zarówno w WPF jak i projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. Ogólne 

nazewnictwo w budżecie, a skonkretyzowane w WPF jest jak najbardziej prawidłowe i jest 

rozpisane na lata. Jeśli chodzi o „sprawy liczbowe” przypisane inwestycjom to w uchwale 

budżetowej na str. 9 zawarte są najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w 2013 

roku. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć: przebudowę ulicy Słowiańskiej  

w Chojnie, kwota na jej realizację wyniesie 4 mln zł,  przebudowa ulicy Dworcowej  

(3 mln 200 tys. zł.) oraz przebudowa drogi powiatowej Baniewice – Chojna, w m. Baniewice 

(1mln 200 tys. zł.). Inwestycje te zawarte są na stronie 9 oraz w zał. pn. Struktura wydatków, 

czyli tzw. wydatki drogowe w dziale 600 jako kwota skumulowana. Zarząd przyjął właśnie 

taką konstrukcję budżetu. Każdy w różny sposób, zgodny z zasadami, może konstruować 

zapisy i budżety, nie ma jednak w tym jakiejś niezgodności o której radny wspomniał.  

W przyjętych procedurach oraz w podejmowanych decyzjach przez Zarząd taka forma 

prezentacji budżetu jest skuteczniejsza i efektywniejsza. 

 

- głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała nr XIX/154/2012 

została podjęta jednogłośnie (20 za; 0 wstrzymujące się; 0 przeciw). 

 

XI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 (druk 
nr 8/XIX);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 4), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

za – 20, 

przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XIX/155/2012 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039 została podjęta jednogłośnie. 

 

XII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

- brak; 
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XIII.  Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz przedstawiła wykaz pism skierowanych do wiadomości 

Rady Powiatu tj.:  

 
1. Pismo przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego 

znak: Ldz.373/ZR/12 z dnia 12 listopada 2012 r. dotyczącego stanowiska Zarządu 

Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie w sprawie projektu 

likwidacji laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie 

zachodniopomorskim – zał. nr 10. 

2. Artykuł prasowy zamieszczony w Kurierze Szczecińskim z dnia 13 grudnia 2012 r.  

pt. „Bliżej do lekarza” dotyczący otwarcia nowej poradni K w Bielicach, obsługiwanej 

przez Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., dla mieszkanek gmin Bielice i Stare 

Czarnowo - zał. nr 11. 

 
Wyżej wymienione pisma znajdują się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. Jednocześnie 

Przewodnicząca poinformowała, że grafik dyżurów radnych (zał. nr 12) został opracowany 

od stycznia do marca 2013 r., poprosiła radnych o zapoznanie się z nim. 

 

Przewodnicząca Gabriela Kotowicz powiedziała, że chciałaby podzielić się swoimi 

odczuciami związanymi z końcem roku oraz mijającym drugim rokiem współpracy w tej 

kadencji samorządu. W okresie świątecznym życzyła wszystkim: rodzinnych świąt, pełnych 

nadziei i planów na przyszły rok. W tej świątecznej atmosferze w węższym lub szerszym 

zakresie oceniamy kończący się rok i patrząc na ten rok z perspektywy  Rady Powiatu nie 

będzie próżnością i pychą jeśli dokonana ocena będzie oceną pozytywną. Rada Powiatu  

w Gryfinie jest dobrze postrzegana na tle innych powiatów w zakresie rozwiązywania 

problemów oraz realizacji zadań, które są przed nią stawiane. Przykładem dobrej pracy może 

być wyróżnienie, które otrzymała jedna z jednostek – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie za projekt realizowany na rzecz pomocy społecznej. Zarządy innych powiatów 

zasięgają opinii i rady, pytając Zarząd Powiatu w Gryfinie o sposób rozwiązywania 

problemów dotyczących szpitali powiatowych. Od strony finansowej powiat gryfiński bardzo 

dobrze funkcjonuje, biorąc pod uwagę przedstawione wielkości ekonomiczne, które zostały 

przedstawione w budżecie powiatu.  Odbyło się wiele spotkań, w różnych formach: były  

to posiedzenia  poszczególnych komisji, wspólne posiedzenia komisji oraz spotkania 

odbywające się w różnych jednostkach powiatowych. Na tych spotkaniach poruszane były 

ważne tematy zarówno dla mieszkańców powiatu gryfińskiego jak i dla samych radnych. 

Decyzje podejmowane przez radnych będą miały zapewne swoje skutki w przyszłości i będą 
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podlegały ocenie. Podziękowania należą się panu Staroście i Zarządowi za pracę związaną  

z przygotowywaniem projektów uchwał, różnych dokumentów i opracowań, które  

są niezbędne przy realizacji zadań, które powiat wykonuje. Niewiele było uwag ze strony 

wojewody zachodniopomorskiego w stosunku do podejmowanych uchwał, oraz  nie było 

zastrzeżeń ze strony RIO jeżeli chodzi o opiniowanie uchwał dotyczących finansów powiatu. 

Przewodnicząca podziękowała również za współpracę pani sekretarz, pani skarbnik, 

wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, pracownikom jednostek organizacyjnych 

powiatu, w tym również dyrektorom szkół powiatowych oraz komendantom i inspektorom 

powiatowych służb. Uznanie i podziękowanie należy się także radnym powiatu gryfińskiego 

za odpowiedzialność, którą prezentują na sali podczas obrad, za wystąpienia, które zawsze  

są merytoryczne i rzeczowe, a ich intencją jest dobro mieszkańców powiatu gryfińskiego. 

Przewodnicząca wyraziła ulgę i zadowolenie, iż nie musiała podczas prowadzonych obrad 

korzystać z narzędzi przewidzianych w statucie do przywracania porządku i powagi sesji. 

Korzystając z okazji złożyła wszystkim życzenia świąteczne: szczęśliwych, rodzinnych świąt, 

a Nowy Rok niech przyniesie same radości, by spełniły się wszystkie marzenia oraz aby 

każdy z nas podołał stawianym sobie wyzwaniom.  

 

XIV.  Zakończenie posiedzenia. 

O godz. 15.35 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknęła obrady XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Edyta Rybacka 

 

 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


