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PROTOKÓŁ nr XXVIII/13 

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 24 października 2013 r. 

 

XXVIII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 24 października 2013 r. o godz. 14.00  

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 uczestniczyło 19 radnych, co wobec 

ustawowego składu rady wynoszącego 20 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 Powiatu Gabriela Kotowicz powitała komendantów powiatowych 

służb, kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników i pracowników Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli prasy, mieszkańców Powiatu Gryfińskiego,  

Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, członków Zarządu Powiatu, radnych Rady 

Powiatu w Gryfinie oraz zebranych gości. Przewodnicząca przywitała również pana Andrzeja 

Szelążka, który zostanie włączony na dzisiejszej sesji do grona radnych.  

Na protokolantów powołała Edytę Rybacką i Dominikę Konopnicką. Przewodnicząca 

przedstawiła porządek obrad (porządek obrad stanowi zał. nr 3), zapytała, czy do 

zaproponowanego porządku są jakieś uwagi bądź wnioski. 

 

O godzinie 14:05 posiedzenie opuścił radny Rafał Mucha (19-1=18). 

 

Radna Ewa Dudar złożyła wniosek o następującej treści: 

- zdjęcie z porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie punktu VI. tj. projektu 

uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka komisji Rewizyjnej (druk  

nr 4/XXVIII).  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 18 radnych 

zarządziła głosowanie nad wnioskiem:  
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za – 4, 

przeciw – 14, 

wstrzymał się – 0. 

W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty większością głosów. 

 

Protokół nr XXVII/2013 z sesji Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01 października 2013 r. 

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

 

II.  Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XXVIII).  
 

O godzinie 14:15 na posiedzenie wrócił radny Rafał Mucha (18+1=19). 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że  w okresie sprawozdawczym Zarząd 

odbył cztery posiedzenia, z trzech przedłożył sprawozdanie, które miały miejsce  

w terminie od 19 września do 03 października 2013 r. Jeżeli są jakieś wątpliwości  

bądź zapytania dotyczące sprawozdania to Zarząd odpowie na wszystkie pytania. W okresie 

międzysesyjnym miały miejsce ważne wydarzenia, m.in. Dzień Edukacji Narodowej,  

gdzie swoje święto mieli wszyscy nauczyciele, Zarząd Powiatu brał udział we wszystkich 

spotkaniach z nauczycielami. Duże podziękowania należą się radnej pani Ewie Dudar za to,  

że wsparła wniosek Zarządu w sprawie przyznania nagród Ministra Edukacji Narodowej  

dla nauczycieli. Pani radnej udało się przekonać do swoich racji, aby te nagrody również 

otrzymały dodatkowe dwie osoby tj. pani Teresa Narzekalak i Pani dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie Adriana Salamończyk. Wspólne posiedzenie komisji 

stałych Rady Powiatu w Gryfinie, które miało miejsce  przed sesją było poświęcone tematyce 

związanej ze bieżącą działalnością spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o., 

działania w tym temacie były podejmowane przez Zarząd, należy poinformować wszystkich 

radnych o tych decyzjach. Zarząd podpisał umowę o dzieło ze Spółką „Szpital Powiatowy” 

Sp. z o.o. dot. organizacji białych sobót medycznych, świadczenie tych usług będzie  

się odbywało na przełomie listopada i grudnia. Umożliwi to „wyj ście” szpitala z ofertą  

do społeczności lokalnej oraz mieszkańców powiatu gryfińskiego. Akcja „białe soboty” 

rozpocznie się 09 listopada br. w miejscowości Kołbacz, gdzie będą świadczone podstawowe 

badania tj. pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi, cholesterolu i EKG. Badania 

będą przeprowadzane przez specjalistów w zależności od potrzeb. Kolejne miejscowości 

objęte akcją to Widuchowa - 23 listopada br., Banie 30 listopada br. oraz Chojna 14 grudnia 

br. Cała ta działalność będzie miała swoją kontynuację w przyszłym roku, jednak w nieco 
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szerszym zakresie, tak aby trafić do wszystkich gmin jak i do największej grupy 

mieszkańców. Na uwagę zasługuje również sprawa dot. możliwości zarejestrowania  

się mieszkańców z terenu powiatu gryfińskiego do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, 

Zarząd jest już na etapie uzgodnień z zarządcami budynków, gdzie takie punkty mogłyby 

powstać. Był to wniosek pani radnej Alicji Kordylasińskiej, aby takie punkty powstały  

na terenie powiatu gryfińskiego, wszystko to będzie realizowane przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Wszelkie działania w tym zakresie rozpoczną się w grudniu, radni będą 

informowani co do dalszych ustaleń i podjętych decyzji w temacie miejsca i budynków,  

w których te punkty będą się znajdowały.  

 
Wniosek nr BRZ.0002.28.2013 radnego Jerzego Zgody: 

- czy Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie  

nie przewidywał utworzenia stanowiska głównego księgowego. Zgodnie z zapisami 

zawartymi w sprawozdaniu z prac Zarządu z dnia 26 września 2013 r., Zarząd na wniosek 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie wyraził zgodę na dokonanie 

zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, 

gdzie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 3 000,00 zł,  

przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika za sporządzenie 

sprawozdań finansowych i zamknięcie ksiąg rachunkowych likwidowanej jednostki. 

Jednocześnie kolejny zapis mówi o tym, że Zarząd na posiedzeniu z dnia 03 października 

2013 r. wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia w jednostce o ½ etatu w celu zatrudnienia 

głównego księgowego.   

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że odpowiedź na wniosek radnego 

zostanie udzielona pisemnie w późniejszym terminie. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Alicja Kordylasińska zwróciła  

się z zapytaniem, czego dotyczyły dodatkowe informacje, które poniekąd spowodowały,  

że wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w sprawie 

udzielenia zgody na zwiększenie etatów dla nauczycieli wychowawców w internacie 

jednostki został rozpatrzony negatywnie. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o ten wniosek i jego 

negatywne rozstrzygnięcie to dodatkowe informacje dotyczyły bezpośrednio ilości młodzieży 
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przebywającej w internacie. To przekłada się na ilość grup i  pracownika zatrudnionego  

w internacie, wynika to de facto z ustawowego obowiązku, określonego w ustawie  

tj. czasu pracy nauczycieli jako opiekunów tychże grup (przelicza się to bezpośrednio  

na etaty). Zarząd analizując te zapisy doszedł do wniosku, że wcześniejsza decyzja o takiej,  

a nie innej ilości osób w internacie, umożliwia bezpieczne prowadzenie internatu. Zarząd  

do tego tematu podchodził dwukrotnie, najpierw był wniosek, była dyskusja, pojawiły  

się wątpliwości oraz prośba o uzupełnienie. W ostateczności po uzyskaniu tych dodatkowych 

informacji Zarząd stwierdził, że nie zachodzi konieczność zwiększania zatrudnienia. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Alicja Kordylasińska powiedziała, że na 

posiedzeniu z dnia 03 października br. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem głównego 

specjalisty ds. kontroli jednogłośnie przyjął protokół z kontroli problemowej, planowej 

przeprowadzonej w Klubie Bokserskim Garda z siedzibą w Chojnie w zakresie 

prawidłowości realizacji zadania publicznego pod tytułem III Międzynarodowa Gala Boksu 

im. Jana Brodowiaka „Pokarzą bokserzy, gdzie powiat gryfiński leży” . Radna zwróciła 

uwagę na błąd ortograficzny, który wdarł się w tytule. Słowo „pokarzą” poprawnie powinno  

być pisane przez „ż” tj. „Pokażą bokserzy, gdzie powiat gryfiński leży” w związku z intencją 

zapisu jego twórcy. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że zostanie to na pewno sprawdzone 

z zapisem oryginalnym i jak zajdzie taka potrzeba to zostanie to niezwłocznie poprawione.   

 
Wniosek nr BRZ.0002.28.2013 radnego Jerzego Zgody: 
 
- prośba o udostępnienie wykazu zawierającego propozycje 16 zadań oraz wysokości dotacji 

celowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

w 2014 r. 

 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że taki wykaz zostanie udostępniony, 

nie ma ku temu żadnych przeciwskazań. Jest to wstępna lista zadań, bowiem dopiero rada 

zadecyduje o tym, czy znajdą się one w budżecie. W procedurze uchwalania budżetu  

zajmował się tym najpierw Zarząd, problem polega na tym, że wniosków i zadań wpłynęło  

na kwotę  ok. 4 000 00,00 zł. Aktualnie stanowią one ustawowe odpisy, powiat otrzymuje  

z tego tytułu ok. 1 000 000,00 zł, na przestrzeni lat jednak kary oraz opłaty za korzystanie  

ze środowiska znacząco spadły. Był taki okres, że powiat otrzymywał 1 800 000,00 zł. 

Wnioski te trzeba było dostosować do obecnych możliwości, należało dokonać trafnych 
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wyborów i realizować cele priorytetowe. Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że nastąpiła 

pewna komplikacja związana z wysokością tej kwoty, bowiem nie jest wiadome, czy będzie 

to 1 000 000,00 zł czy też mniej. Z uwagi na to, że powiat stargardzki dopatrzył się pewnych 

błędów, wystąpiły bowiem problemy związane z opłatami za pobór wody (ze względu  

na lokalizacje pomp czy też ujść wody) to będą prowadzone jeszcze wyjaśnienia w tej 

sprawie.  

 
III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Kotowicz powiedziała, że w okresie między 

sesjami wpłynęły dwie interpelacje. 

 
Interpelacja Nr 49/13 złożona przez radnego Piotra Bugajskiego: 

„W obrębie Strzeszów gm. Trzcińsko Zdrój zlokalizowana jest nieruchomość zabudowana 

oznaczona numerem 197. Wg zapisów w ewidencji gruntów i budynków, nieruchomość  

ta jest własnością Skarbu Państwa, a użytkownikiem Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  

w Trzcińsku-Zdroju, która tak naprawdę nie istnieje. W jednym z budynków  

mieszkalno-gospodarczym zamieszkuje rodzina wielopokoleniowa. Najstarsi mieszkańcy  

od kilku lat ubiegają się o nabycie zajmowanego lokalu wraz z przynależnymi częściami. 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź: 

- na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące stanu władania Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Trzcińsku-Zdroju? 

-kiedy obecni użytkownicy będą mogli nabyć nieruchomość?” 
 
Interpelacja Nr 50/13 złożona przez radnego Piotra Bugajskiego: 

„Zadanie związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju obecnie 

prowadzi Stowarzyszenie „Dom z Sercem”. Nadzór nad realizacją zadania sprawuje 

wojewoda, a w zakresie realizacji umowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

Odnosząc się do ostatnich doniesień medialnych dot. Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-

Zdroju zapytuję: 

- kiedy miała miejsce ostatnia kontrola (kompleksowa) realizacji zadania  

przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem” i czy wykazała nieprawidłowości, 

- czy zadanie związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej jest wykonywane  

nie tylko zgodnie z umową, ale czy przestrzegane są przepisy prawa nie tylko obowiązujące  

w tym zakresie (np. Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Pracy)”. 
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IV.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wstąpienia kandydata z tej 
samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (druk  
nr 2/XXVIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała pismo dyrektora 

Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 października 2013 r.  

znak: DSZ-714- 2/2013 dot. wygaśnięcia mandatu radnego oraz wstąpienia kandydata z tej 

samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 

wybieralności […] (stanowi zał. nr 4). 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła pana Andrzeja 

Szelążka o złożenie ślubowania. 

 
Pan Andrzej Szelążek złożył ślubowanie o następującej treści: 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji  

i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała projekt uchwały, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 19 radnych 

zarządziła głosowanie: 

 
za – 19, 
 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXVIII/210/2013 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce 

radnego w związku z wygaśnięciem mandatu została podjęta jednogłośnie. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Alicja Kordylasińska pogratulowała 

nowo wybranemu radnemu (upoważniona przez klub radnych Inicjatywy Samorządowej), 

wyraziła głęboką wiarę w to, że godnie zastąpi byłego radnego, Starostę Gryfińskiego 

Wojciecha Konarskiego, a swoim wieloletnim doświadczeniem będzie służył pomocą i radą, 

będzie otwarty na sugestie radnych oraz szeroko pojętą współpracę. Radna zarekomendowała 

radnego pana Andrzeja Szelążka do aktywnego udziału w pracach jednej z komisji. 
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V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyj ęcia rezygnacji 
Radnego Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej (druk  
nr 3/XXVIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

 
za – 20, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXVIII/211/2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Sławomira 

Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Alicja Kordylasińska w imieniu Rady 

Powiatu w Gryfinie podziękowała radnemu Sławomirowi Terebeckiemu za aktywny udział  

w pracach Komisji Rewizyjnej. Wyraziła nadzieję, że radny będzie nadal służył pomocą  

i radą ze względu na wieloletnie doświadczenie i wiedzę, pomimo że nie będzie  

już jej członkiem.  

 
VI.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji 

Rewizyjnej (druk nr 4/XXVIII);  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz odczytała projekt uchwały, 

poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 5) i umożliwiła dyskusję.  

 
Radna Ewa Dudar przywitała nowego radnego pana Andrzeja Szelążka, wyraziła nadzieję 

na owocną współpracę również z klubem radnych Platformy Obywatelskiej. Przedstawiła 

swoje obawy i wątpliwości co do wyboru tej, a nie innej osoby na członka Komisji 

Rewizyjnej, nie dotyczą one jednak bezpośrednio osoby pana Andrzeja Szelążka. 

Wątpliwości dotyczą bezpośrednio projektu uchwały i treści w nim zawartych tj. wpisanego 

nazwiska, rekomendującego pana Andrzeja Szelążka na członka Komisji Rewizyjnej. 

Wyraziła również nadzieję, że jeżeli uchwała zostanie podęta przez radę to będzie  

Pan wywiązywał się z obowiązków, które zostaną powierzone w związku z pełnieniem 

funkcji członka tej komisji. Zaistniała sytuacja ograniczyła możliwość zwykłej rozmowy, 

dyskusji na temat tego kto jeszcze mógłby się w tej komisji znaleźć i zaprezentować swoją 

pracę. Była sugestia, aby znieść ten punkt z porządku obrad, zamysł był taki, żeby mieć 

więcej czasu na przemyślenie wyboru nowego członka komisji. Radna wyraziła głęboką 
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nadzieję, że zaproszenie do rozmowy na ten temat skierowane do wszystkich klubów 

zaowocuje w przyszłości współpracą. Jest to dobra droga, aby pewne rzeczy ustalać wspólnie 

przed podjęciem jakiś decyzji, desygnować oraz delegować osoby i dawać szansę wszystkim, 

by móc zaprezentować swoje stanowiska. Chodzi przede wszystkim o dobro powiatu, o to,  

że Komisja Rewizyjna jest komisją strategiczną, jedyną, która jest najważniejsza, komisją 

która ma kontrolować oraz kierunkować spojrzenie również Zarządu na zmiany, które widzi 

opozycja. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Alicja Kordylasińska powiedziała,  

że panuje taki zwyczaj we wszystkich samorządach w Polsce, iż w momencie odejścia 

jednego z członków klubu radnych bądź partii politycznej zastępuje go inny członek tego 

samego klubu, bądź tej samej partii politycznej. Szanując wypowiedź pani radnej i jej 

stanowisko powiedziała, że w demokratycznym głosowaniu rada podejmie decyzję, czy pan 

radny Andrzej Szelążek znajdzie się w gremium komisji rewizyjnej czy też nie.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz w obecności 20 radnych 

zarządziła głosowanie: 

 
za – 15, 
przeciw – 3, 

wstrzymało się – 2, 

Uchwała nr XXVIII/212/2013 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej została podjęta 

większością głosów. 

 
VII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wniesienia skargi  

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (druk  
nr 5/XXVIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

 
za – 18, 
przeciw – 1, 

wstrzymało się – 1, 

Uchwała nr XXVIII/213/2013 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Zachodniopomorskiego została podjęta większością głosów. 
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VIII.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
między zadaniami realizowanymi w 2013r. (druk nr 6/XXVIII);  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz poprosiła o stanowiska 

komisji (zał. nr 5), umożliwiła dyskusję i w obecności 20 radnych zarządziła głosowanie: 

 
za – 20, 
przeciw – 0, 

wstrzymało się – 0, 

Uchwała nr XXVIII/214/2013 w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi  

w 2013r. została podjęta jednogłośnie. 

 
IX.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
-brak; 

 
X. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.  
 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz przedstawiła wykaz pism skierowanych do wiadomości 

Rady Powiatu tj.:  

 
Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 
 
1. Odpowiedź zastępcy naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami z dnia 08 października 

2013 r. na interpelację nr 47/13 radnego Piotra Bugajskiego dot. udzielenia informacji  

o stanie zaawansowania prac projektowych na przebudowę drogi na odcinku  

Trzcińsko-Zdrój – Gogolice oraz na interpelację nr 48/13 dot. zamontowania progów 

zwalniających w m. Chojna (wszyscy radni otrzymali) – zał. nr 6. 

2. Korespondencja mieszkańca m. Trzcińsko-Zdrój prowadzona z Wydziałem Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, dot. udziału Skarbu Państwa  

w nieruchomości oznaczonej nr działki 141 położonej w obrębie ewidencyjnym 

Trzcińsko-Zdrój 1 – zał. nr 7. 

3. Pismo radnego Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 05.09.2013 r. na odpowiedź Starosty 

Gryfińskiego w sprawie listu otwartego dot. ogłoszonego przetargu na sprzedaż trzech 

działek wraz z budynkiem wolnostojącym położonych przy ulicy Młyńskiej w Chojnie 

 – zał. nr 8. 
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Przewodnicząca Gabriela Kotowicz odczytała pismo z Urzędu Skarbowego w Gryfinie  

z dnia 13 października 2013 r.  znak: AP/072-151-OSM/2013/ODP/79/78866 dot. analizy 

oświadczeń majątkowych – zał. nr 9. 

 
Pisma zgodnie z wykazem pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie 

znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. 

 
Przewodnicząca Gabriela Kotowicz poinformowała, iż 7 listopada br. o godz. 14:00 

odbędzie się XIX uroczysta sesja Rady Powiatu w Gryfinie z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości. Zaproszenia zostaną przekazane wszystkim radnym po sesji. 

 
XIV.  Zakończenie posiedzenia. 
 

O godz. 14.45 przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Gabriela Kotowicz wobec 

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

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Edyta Rybacka 

 

 

 Przewodnicząca Rady  

 

 Gabriela Kotowicz 


