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 PROTOKÓŁ NR 2/15 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 24.02.2015 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, 
sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela Świderek oraz naczelnicy. 
Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji 
Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 
uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz informacja w/s realizacji zawartych 
porozumień w sprawach powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami 
samorządu terytorialnego; informacja o dotacjach oraz innych środkach pozyskanych przez 
Powiat Gryfiński od podmiotów zewnętrznych.  
 
Ad. 2 Porządek obrad 2 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 
stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 2 Protokół nr 1/15 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych  
do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 3/IV); 

 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że zgodnie z zapisami ustawy  
o samorządzie powiatowym w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku również wchodzi  
m.in. dwóch radnych oddelegowanych przez Radę Powiatu. Stąd propozycja projektu 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. Zarządu rekomenduje dwóch radnych do prac w komisji:  
p. Piotra Bugajskiego i p. Arkadiusza Łysika. 
 
 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  

(bez wskazania nazwisk)(3 za; 0 przeciw; 1 wstrz.). 
 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania doraźnej 
Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 4/IV); 
 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w  projekcie uchwały zostały 
wpisane dwie osoby, które oficjalnie zgłosiły chęć uczestniczenia w pracach komisji, tj. radny 
Rafał Mucha, Klub Inicjatywa Samorządowa desygnował Wicestarostę Gryfińskiego Jerzego 
Milera. Stąd projekt uchwały. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz zapytał, dlaczego p. Jerzy Miler został już wpisany jako 
przewodniczący komisji. Dodał, że powinno to pozostać do decyzji Rady Powiatu. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że od wielu lat pracuje w samorządzie gminnym  
i burmistrz przedstawia radzie takie same projekty. Dyskusje odbywają się na komisjach,  
na których radni mogą wypracować swoje stanowisko, przy czym i tak ostatecznie nad 
kształtem uchwały decyduje rada. 
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 Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(3 za; 0 przeciw; 1 wstrz.). 

 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie (druk nr 5/IV); 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że skarga wpłynęła z Gminy Gryfino, 
która uznała, że nie jest organem kompetentnym do rozpatrzenia tej skargi i przesłała ją  
do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik odczytał treść skargi przekazanej e-mailem.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, w imieniu Komisji Rewizyjnej, która 
zajmowała się skargą, że nie wiadomo kim jest osoba składająca skargę. Były dwukrotnie 
podejmowane próby skontaktowania się z tą osobą za pomocą wskazanego adresu e-mail.  
Z tego adresu nie przyszła żadna zwrotna informacja. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło 
się, zaproszona była osoba skarżąca oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, która przyszła i udzieliła wyjaśnień. Według oświadczenia pani dyrektor taki pan 
osobiście jej nie odwiedził, a jak już to domyśla się że mogła być taka rozmowa telefoniczna, 
która w rezultacie dotyczyła przyjęcia do ZOLu. W związku z tym opisane okoliczności,  
że pani dyrektor się nie uśmiecha są trudne do ustalenia w rozmowie telefonicznej. Komisja 
analizując sprawę zgodnie z przepisami stwierdziła, że w rezultacie powinna tę skargę 
potraktować jako anonimową. A taka skarga zgodnie z przepisami w momencie kiedy nie ma 
adresata niestety pozostaje bez rozpoznania. Dodał, że wpłynęła kolejna skarga, która będzie 
rozpatrywana przez Radę Powiatu. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski (4+1=5). 
Na posiedzenie przyszła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań 
chronionych działających w Powiecie Gryfińskim  (druk nr 6/IV); 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że projekt przewiduje zmianę jednego zapisu związanego ze zmianą 
lokalizacji mieszkań chronionych, które od 1 stycznia 2015 r. zostały przeniesione z ulicy 
Żółkiewskiego na ulicę Dworcową 1 w Chojnie. Zmiana polega na uaktualnieniu zapisu. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia „Powiatowego 
programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017” 
(druk nr 7/IV); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że w związku z zapisem  art.180 pkt 1  ustawy z dnia 9 czerwca  
011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który nakłada obowiązek 
ustanawiania przez każdy powiat trzyletniego „Powiatowego programu rozwoju pieczy 
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zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017”. Poprzedni „Powiatowy program 
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014 r.” stał się nieaktualny. Program informuje  
o zadaniach związanych z rodzinami zastępczymi i pieczy instytucjonalnej oraz podaje ich 
koszty. Program zawiera również harmonogram działań na poszczególne okresy. Niniejszy 
program został przedstawiony do konsultacji ośrodkom pomocy społecznej w Powiecie 
Gryfińskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych, nie wniesiono do niego żadnych uwag. 
 
 Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Informacja w sprawie realizacji zawartych porozumień w sprawach powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego. 
Ad. 6. Informacja o dotacjach oraz innych środkach pozyskanych przez Powiat 
Gryfiński od podmiotów zewnętrznych. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że jednostka nie ma porozumień zawartych w sprawach powierzenia 
prowadzenia zadań publicznych jednostkom samorządu terytorialnego. Owszem PCPR ma 
zlecenia zadań, ale stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym, a dotyczy to trzech 
Domów Pomocy Społecznej: w Moryniu, w Dębcach i w Trzcińsku-Zdroju. 
 
Posiedzenie opuściła  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka. 
Na posiedzenie przyszła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień, Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że powiat do chwili obecnej zawarł pięć porozumień dotyczących powierzenia 
prowadzenia powiatowych zadań publicznych, z jednostkami samorządu terytorialnego  
i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadania zostały powierzone na podstawie 
podejmowanych uchwał organu stanowiącego powiatu. W 2008 roku nastąpiło przekazanie 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników 
Wojskowych w Mieszkowicach, który od 1 stycznia 2009 roku zmienił dotychczasową nazwę 
na Zespół Szkół Centrum Doradztwa Rolniczego w Mieszkowicach. Również w 2008 roku  
na podstawie porozumienia nastąpiło przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego  
w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą przy ulicy 
Niepodległości 16 w Gryfinie. Od 1 września 2008 roku zmieniono dotychczasową nazwę 
szkoły na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Gmina otrzymuje na to zadanie 
subwencję oświatową. W obiekcie prowadzone są drobne prace remontowe. Do chwili 
obecnej gminie nie udało się zrealizować zapisu porozumienia dot. wybudowali sali 
gimnastycznej na terenie przekazanej nieruchomości. 
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że z tego co czytała dokumenty to był zapis,  
że wykonanie zadania ma odbyć się do 2019 roku. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że powiat tak proponował. 
Propozycje powiatu zawarte w projekcie aneksu ostatecznie nie zostały przyjęte przez 
poprzedniego Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Zatem pozostała pierwotna umowa. 
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy gmina wnioskuje w dalszym ciągu odnośnie 
docieplenia szkoły. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że od dwóch lat do dzisiaj jest cisza 
ze strony gminy. Dodał, że każda ze stron podała swoje warunki i terminy. Niestety gmina  
w wyznaczonym czasie nie zrealizowała swojego zadania. 
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy gmina ma jeszcze możliwość wnioskowania w tej 
sprawie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że już nie z tego porozumienia. 
Gmina jak każdy podmiot ma prawo w ramach uchwały Rady Powiatu, w określonym 
terminie złożyć wniosek do budżetu powiatu o dotację z zadań dotyczących ochrony 
środowiska. Samo złożenie wniosku jednak nie stanowi o pozytywnym jego rozpatrzeniu.  
Od czasu zawarcia przedmiotowej umowy pieniądze z kar i opłat za korzystanie  
ze środowiska naturalnego znacznie uległy zmniejszeniu. Płacących podmiotów jest coraz 
mniej, a poza tym dokonały one postępu ekologicznego i stąd opłaty są mniejsze. Gmina ma 
prawo złożyć taki wniosek. W pewnym momencie powiat zaproponował Gminie Gryfino 
wspólne złożenie wniosku, która nie skorzystała z tej propozycji, zatem powiat samodzielnie 
taki wniosek złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jednakże niestety nie 
udało się uzyskać dotacji na to zadanie.  
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała o budynek na ulicy Szczecińskiej czy został on 
przekazany WTZ. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o budynek przy ulicy 
Szczecińskiej to jest to własność powiatu. Umowa została podpisana na powyżej 10 lat  
z Polskim Stowarzyszeniem Na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie.  
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że od 2009 roku trwa tam remont i wymaga jeszcze 
wiele pracy. Czy WTZ są w stanie utrzymać ten budynek? Można byłoby tam umieścić jakiś 
żłobek czy przedszkole integracyjne.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że stowarzyszenie musi samo 
wykreować w jakim zakresie chce wykorzystywać ten obiekt i wówczas może szukać  
do takiego zadania partnera czy to gminę czy powiat. Na przykład w zeszłym roku powiat 
wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Goszkowie założył 
Spółdzielnie Socjalną „Promyk" działająca w Goszkowie.  
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że budynek wymaga dofinansowania. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w budżecie powiatu na 2015 r. 
Rada Powiatu zabezpieczyła środki w wysokości 250 000 zł na to zadanie. Stowarzyszenie 
też miało poczynić starania, aby pomnażać pieniądze publiczne, poszukując źródeł 
zewnętrznych finansowania.  
 
Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że poza samym remontem budynku duże środki 
potrzebne są na zagospodarowanie budynku, jednakże na to potrzebna jest całościowa wizja.  
 
Radny Mariusz Adamski powiedział, że odnośnie docieplenia budynku szkoły to w zasadzie 
w przyszłym roku już na pewno fizycznie ruszy Regionalny Program Operacyjny, gdzie  
założone zostały spore środki na szeroko pojętą niską emisję, w tym termomodernizacja 
budynków. Program będzie wdrażany na podstawie zawartego porozumienia przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, nawet w formie kompleksowego wsparcia 
pożyczkowego i dotacyjnego na realizację zadania.  
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że w 2009 roku na podstawie porozumienia powiat powierzył Gminie Gryfino  
i Gminie Chojna zadanie publiczne w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, 
na to zadania gminy otrzymują dotację celową z budżetu powiatu. Zadanie wykonywane jest 
przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że będzie trzeba zrewidować  
to stanowisko i również uwzględnić inne gminy w powierzeniu takiego zadania. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że na podstawie porozumienia z 2009 roku powiat powierzył Gminie Gryfino 
prowadzenie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Zapisy porozumienia  
są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie. Gmina otrzymuje dotację 
celową z budżetu powiatu. (Informacja w sprawie realizacji zawartych porozumień  
w sprawach powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządy 
terytorialnego stanowi załącznik nr 3). 
 
Posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta 
Lorenowicz-Bień. 
 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że jeżeli chodzi 
o porozumienia zawierane z jednostkami samorządy terytorialnego, na mocy których 
przekazywane były w ubiegłym roku zadania do realizacji to były to przede wszystkim 
zadania bieżące dotyczące utrzymania dróg w miastach i miejscowościach. Dodał, że powiat 
nie ze wszystkimi gminami ma podpisane takie porozumienia. Były również trzy 
porozumienia na zadania inwestycyjne: na przebudowę odcinka ul. Sosnowej w Baniach, 
przebudowę chodnika na ul. Kościuszko w Trzcińsku-Zdroju, przebudowa chodników  
na terenie gminy Moryń, w m. Przyjezierze i w m. Stare Objezierze. Łączna kwota dotacji 
jakie przekazał powiat na realizację tych zadań wyniosła 486 085,58 zł. W 2014 roku powiat 
pozyskał na modernizację dróg powiatowych dotacji na łączną kwotę 2 559 832,31 zł. 
Największa inwestycja została przeprowadzona w Mieszkowicach - przebudowa ulicy 
Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice, na dofinansowanie której 
środki przekazał zarówno Urząd Wojewódzki, jak i gmina Mieszkowice. Wykaz wszystkich 
inwestycji zawarty został w informacji o dotacjach oraz innych środkach pozyskanych  
w 2014 r. przez Powiat Gryfiński od podmiotów zewnętrznych oraz informacja w/s realizacji 
zawartych w 2014 r. porozumień w sprawach powierzenia prowadzenia zadań publicznych  
z jednostkami samorządu terytorialnego, które stanowią załącznik nr 4). 
 
Radna Joanna Kostrzewa zwróciła się z prośbą o przygotowanie zestawienia prac 
remontowych na drogach powiatowych w latach 2010-2014, finansowanych w całości  
z budżetu powiatu. 
Pismo znak: BRZ.0012.1.2.2015 

 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała o budowę obwodnicy ulicy Łużyckiej w Gryfinie.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że temat ulicy 
Łużyckiej dotyczy całego miasta Gryfino, a obwodnica leży w gestii Dróg Krajowych.  
Po rozmowach z Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad nie ma wielkich nadziei  
na wybudowanie w niedługim okresie tejże obwodnicy. 
 
Radna Joanna Kostrzewa zapytała a jakby połączyć obwodnicę Gryfina z Wełtyniem  
i wspólnie z gminą pozyskać jakieś większe środki na taką inwestycję. 
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Naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że obwodnica 
Wełtynia mogłaby się w pewnym momencie łączyć z obwodnicą Gryfina, lecz na pewno są to 
dwa odrębne tematy na przyszłość. 
 
Posiedzenie opuścił naczelnik Wydziału Zarządzanie Drogami Arkadiusz Durma. 
Na posiedzenie przyszedł Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar. 
 
Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar powiedział, że Wydział Geodezji i Kartografii 
korzystał w zeszłym roku tylko z dotacji budżetowej na zadania z zakresu geodezji  
i kartografii. Nie jest to dotacja zewnętrzna, która jest uzyskiwana na zasadzie podpisania 
porozumień albo udziału w jakimś projekcie z udziałem środków zewnętrznych. Wydział ma 
podpisaną umowę z Głównym Geodetą Kraju na realizację projektu ZSIN - Faza II 
(Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach). Umowa została podpisana w 2013 
roku, a przejście do realizacji nastąpiło w 2014 roku, natomiast wszystkie zdarzenia 
finansowe będą odbywały się w 2015 roku. Ze swojej strony Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii wykonuje dla powiatu modernizację siedmiu obrębów ewidencyjnych,  
a w ramach tego porozumienia powiat musiał założyć bazy danych obiektów topograficznych 
(BDOT) i Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) dla dwóch jednostek 
ewidencyjnych. Te dwie bazy już zostały założone i ta część pracy została odebrana. Wydział 
oczekuje na fakturę. W międzyczasie musi jeszcze zostać podpisane porozumienie  
ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który  
w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego udzieli powiatowi 
dotację na 75% tego przedsięwzięcia to będzie kwota około 115 000 zł, pozostałą część  
w wysokości 25% tj. około 35 000 zł będzie finansowane z dotacji od wojewody. 
 
Posiedzenie opuścił Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar. 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Lucyna Zawierucha. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że w 2014 roku powiat miał zawarte porozumienia ze wszystkimi 
gminami na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, ale z uwagi na to, że nie 
było tych spraw zbyt wiele to po pierwszym kwartale wszystkie porozumienia zostały 
rozwiązane i w tej chwili wydział sam wykonuje te zadania. Było to jedyne porozumienie. 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przekazała informację Dotacje i środki zewnętrzne 
pozyskane przez Powiat Gryfiński w 2014 roku stanowiącą załącznik nr 5.  
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik zapytał, o zakup mikrobusu przystosowanego  
do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Banie.  
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że powiat jako instytucja uprawniona 
może składać wnioski o dofinansowanie. Jest to dotacja pozyskana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach B 
i D. Jest to k wota w wysokości 80 000 zł na rzecz gminy, co stanowi 80% zadania. 
 
 

6. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres  
od początku roku do dnia 31.12.2014 roku (druk nr 8/IV); 
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Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła Sprawozdanie z dokonanych umorzeń 
wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 roku, udzielonych  
na podstawie uchwały nr XLIV/375/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym  
oraz wskazania organu uprawnionego. 
 
 
Ad. 4 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Radny Piotr Bugajski złożył wniosek o następującej treści: 
- prośba o udostępnienie zaleceń pokontrolnych, w związku z przeprowadzoną kontrolą 
w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju prowadzonym przez Stowarzyszenie „Dom  
z Sercem”. Czy zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane, czy są w trakcie realizacji? 
Pismo znak: BRZ.0012.1.2.2015 

 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.50. 
 

  
Protokół sporządziła po odsłuchaniu nagrania: 

 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Arkadiusz Łysik 


