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 PROTOKÓŁ NR 27/17 

POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 22.02.2017 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), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Przewodniczący Rady Roman Michalski, 

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz naczelnicy. 

Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji 

Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów 

uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Ad. 2 Porządek obrad 27 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, 

stanowi zał. nr 2. 

 

Ad. 3 Protokół nr 26/17 został przyjęty jednogłośnie (5 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 

 

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji  

z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 4/XXVI); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że wpłynęło 10 wniosków z czego dwa nie były rozpatrywane, jeden ze względu 

na brak wymaganej dokumentacji, a w drugim przypadku wniosek został złożony przez 

nieuprawniony podmiot. Ostatecznej ocenie poddano 8 wniosków, z czego 7 otrzymało 

dofinansowanie zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do projektu uchwały. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 5/XXVI); 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że na podstawie Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe został 

przygotowany projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Gryfińskiego. Od 1 września będą zmiany w szkolnictwie specjalnym nie będzie 

naboru do gimnazjum, a wciągu dwóch lat będą one wygaszane i w 2019 r. zakończą swoją 

działalność. Klasa druga i trzecia zostaną włączone w struktury szkoły podstawowej, która  

z sześcioletniej przekształcona zostanie w ośmioletnią. W szkole specjalnej 

ponadgimnazjalnej w miejsce szkoły zawodowej wchodzi branżowa trzyletnia szkoła  

I stopnia z oddziałami dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych. Również  

do wygaszenia. W ten sposób została ustalona sieć dla szkół ponadgimnazjalnych do 2019 
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roku i po 2019 roku, gdzie są już wpisane w brzmieniu ustawowym przekształcane szkoły.  

Po kolei liceum z trzyletniego w czteroletnie, technikum w pięcioletnie, powstanie trzyletnia 

szkoła branżowa I stopnia oraz czteroletnie liceum dla dorosłych. W ten sam sposób Zarząd 

wskazuje sieć. To samo ze szkołami prowadzonymi przez inne podmioty: liceum 

ogólnokształcące prowadzone przez gminę Gryfino oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Mieszkowicach prowadzone jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt  

po uchwaleniu przez Radę zostanie skierowany do zaopiniowania przez Kuratora Oświaty.  

W przypadku braku uwag uchwała w takiej postaci będzie przyjmowana na marcowej sesji. 

 

Radny Piotr Bugajski zapytał, czy w związku z wprowadzeniem tej sieci szkół stracą coś 

nauczyciele. 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 

powiedziała, że jeżeli chodzi o zmiany przekształceniowe to w tym momencie nie posiada 

takich informacji. Jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne to myśli, że w 2019 roku to 

będzie wręcz przeciwnie, ponieważ skumuluje się nabór dla absolwentów po gimnazjach oraz 

po podstawówce. Tutaj spodziewany jest wzrost liczby uczniów a zatem na pewno nie będzie 

utraty pracy. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły specjalne to nie powinno być większych 

problemów, ponieważ są jeszcze szkoły przyspasabiające i zawodowe w tych strukturach. 

Poza tym nauczyciele mają godziny ponadwymiarowe. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że dzisiaj ta uchwała w rezultacie 

niczego nie zmienia w istniejącej sieci szkół. Ona pokazuje to, co jest i jedynie wprowadza 

nowe nazwy przede wszystkim w szkołach zawodowych - szkoły branżowe. W okresie 

trzyletnim szkoły będą przeżywały problem, jednak muszą go przetrwać. Na przykład  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ze względu na to, ilu uczęszcza uczniów  

do szkoły to pani dyrektor musiała podjąć decyzję, żeby 10 nauczycielom zaproponować 

niepełne etaty. Roczniki, które teraz przychodzą są podobne, ale jeżeli będzie spadek,  

a programowo się nic nie zmieni to jeszcze przez trzy lata może istnieć taka sytuacja. 

Nauczyciele niekoniecznie muszą tracić pracę natomiast mogą tracić uposażenie poprzez 

mniejsze pensa, o ile przyjmą te warunki. Z kolei zgodnie z ustawą o średnich 

wynagrodzeniach nauczycieli są nadwyżki, a ustawodawca też już wprowadził zapis że nawet 

jak nauczyciel nie będzie zarabiał odpowiednio w danym zaszeregowaniu to samorząd też nie 

będzie dostawał. Ta sytuacja niewątpliwie powinna poprawić się po 2019 roku kiedy  

w każdym typie szkół zacznie dochodzić dodatkowy rocznik co w naturalny sposób 

spowoduje, że albo ta demografia będzie się utrzymywała i samo przejście nie musi być 

tożsame z wielkim wzrostem ilości uczniów, ale na pewno pozwoli że będzie się on 

utrzymywał na podobnym poziomie. Niewątpliwie w okresie trzyletnim Zarząd ma do 

rozwiązania sprawę dotyczącą liceum w Gryfinie, gdzie około 10 lat temu, realizując program 

naprawczy, prowadzenie go zostało przekazane samorządowi gryfińskiemu. Zostało zawarte 

odpowiednie porozumienie z gminą Gryfino. Na dzień dzisiejszy Zarząd stoi przed 

dylematem związanym z utrzymaniem porozumienia bądź rozwiązaniem go. Porozumienie 

mówi o trzyletnim okresie wypowiedzenia, ze względu na trzyletni cykl edukacyjny 

prowadzonego tam gimnazjum i liceum. Generalnie do marca Zarząd powinien podjąć 

decyzję w tej sprawie. Czeka jeszcze na uzupełnienie materiałów przygotowywanych przez 

pracowników Wydziału Edukacji, żeby mieć jasny obraz ilu będzie teoretycznie uczniów  

w różnych typach szkół. Wiadomo, że zawsze pewne zmiany coś zaburzają, ale to jest 

właściwie element, który może spowodować różne opinie. Jedni z pewnością będą uważać,  

że lepiej żeby to porozumienie pozostało jak jest a inni że należy je wypowiedzieć. Tak,  

jak mają zdiagnozowaną sytuację w sprawie opinii nauczycieli w szkołach, że ci co jeszcze 

pamiętają powiat uważają, że dobrze jakby wróciły do powiatu, ci którzy zostali przyjęci 

przez gminę uważają, że powinna gmina. Tutaj jest dylemat. Do końca marca powinna zostać 
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podjęta decyzja i wówczas ten majątek wróci do powiatu. Potem jest jeszcze kwestia, która 

również w materiałach została opisana, czy liceum w parku powinno być prowadzone  

w ramach zespołu szkół czy może powinno być osobną jednostką. Nawet jeżeli osobną 

jednostką to i tak to się wiąże z tym, że w zespole szkół ponadgimnazjalnych jest bardzo małe 

liczebnie liceum i patrząc na demografię to nawet nie ma ekonomicznego uzasadnienia  

na funkcjonowanie dwóch liceów w Gryfinie. Trzeba się na coś po prostu zdecydować. 

Naturalnym jest jedno liceum w parku i pozostaje kwestia kto ma je prowadzić.  

 

Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik zapytał, czy gmina wyraża zainteresowanie 

prowadzeniem liceum. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że gmina zapewne chciałaby. Jest to 

budynek, który rozwiązuje też wiele problemów gminy. Natomiast problem powstaje dlatego 

że nowa ustawa nie zezwala na prowadzenie jak dotychczas gimnazjum z liceum, ani tym 

bardziej liceum ze szkołą podstawową. I stąd należy się zdecydować na typ szkoły. 

Naturalnym jest że budynek jest przeznaczony dla liceum. Dzisiaj gmina zapewne podejmie 

uchwałę na istnienie liceum z klasami gimnazjalnymi, które w naturalny sposób wchłoną się  

w struktury liceum. W okresie trzyletnim pozostanie samo liceum. Ogólnie mówiąc nowa sieć 

wywołuje skutki nie na dzień dzisiejszy ale długofalowe dla nowej kadencji, bo będą to już 

decyzje podjęte przez nową kadencję samorządu aczkolwiek trzeba je zapoczątkować już 

teraz. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2017 rok (druk nr 6/XXVI); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały przewiduje zmniejszenie 

po stronie dochodowej kwoty 100 000,00 zł z tytułu środków z PFRON otrzymanych  

na budowę windy osobowej przy ulicy Dworcowej w Chojnie. Na etapie projektowania 

budżetu tj. do 15 listopada ubiegłego roku, powiat otrzymał informację z PFRON  

o przyznaniu środków w związku z tym kwota ta została uwzględniona w projektowanym 

budżecie. Fizycznie środki zostały przekazane na początku grudnia 2016 r. Wobec tego  

w zeszłym roku weszły one w wynik kasowy wykonania budżetu. Stąd plan w tym roku jest 

bezzasadny. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową to umowa przewiduje, że realizacja zadania 

budowy windy obejmuje dwa lata budżetowe 2016-2017. Kolejną zmianą jest uchwalenie  

po stronie wydatkowej planowanych środków na realizację programu „Aktywny samorząd” 

również środki przekazane w ubiegłym roku z PFRON, ostatnia transza ponad 60 000,00 zł 

wpłynęła w grudniu. Wobec niewykorzystania środków, PFRON umową przedłużył 

realizację środków do wydatkowania w 2017 roku. W ostatnich dniach grudnia Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie otrzymał na rachunek bankowy darowiznę  

w wysokości 1 514,10 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.  

W związku z tym, że środki zostały włączone do rocznego wykonania wyniku, zasadne jest  

w bieżącym roku zrealizowanie po stronie wydatkowej zakupu zgodnie z wolą darczyńcy. 

Planuje się określenie planu na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w DPS w Moryniu" w wysokości 30 000,00 zł. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie zawnioskował o zwiększenie planu wydatków roku 

bieżącego z tytułu kontynuacji dwóch projektów unijnych „Europejskie staże” i „Od praktyki 

do pracy 2” w wysokości 2 345,61 zł. Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu 

wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 20 000,00 zł, z przeznaczeniem  
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na składki na ubezpieczenia społeczne. Uchwała zakłada również zwiększenie środków 

planowanej dotacji dla DPS w Moryniu w wysokości 26 630,55 zł. Jest to w związku  

z rocznym rozliczeniem środków na realizację zadania publicznego „Prowadzenie  

od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 120 

osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu” przez Zgromadzenie Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie. Są to wpływy dokonane  

w ostatnich dniach grudnia, w związku z zamknięciem rachunków bankowych w PCPR  

i DPS, kwota została odprowadzona na rachunek PCPR jednakże nie została ona włączona  

do wysokości ostatecznej dotacji. Stąd zasadne jest zwiększenie planu wydatków. 

Reasumując wszystkie przedstawione zmiany sfinansowane zostają z wyniku wykonania 

budżetu za 2016 rok. Łącznie wartość deficytu budżetu wzrośnie o 277 613,00 zł i o taką też 

kwotę zwiększy się planowany wynik za ubiegły rok jako wolnych środków. Na etapie 

uchwalenia budżetu zostały zaangażowane 2 miliony złotych zatem wnioskuje o zwiększenie 

o 277 613,00 zł. Wstępna kwota wyniku kasowego wykonania budżetu za 2016 rok wynosi 

3 480 000,00 zł. Różnica między faktycznie wykonanym a pierwotnie zakładanym  

do wykonania, wynika z operacji miesiąca grudnia i połowy stycznia. Głównie chodzi  

o nieprzewidziane wpływy ze sprzedaży mienia, subwencji otrzymanej w grudniu o wartości 

117 000,00 zł, również ostatecznego rozliczenia projektu ZSP w Chojnie pn. „Wychowanie 

zdrowotne”, ale również ze zwrotu wydatków z jednostki ponad 400 000,00 zł. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego  

na lata 2017-2039 (druk nr 7/XXVI); 

 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że konsekwencją uchwały dotyczącej zmian  

w budżecie jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych jeżeli uchwała budżetowa wnosi zmianę deficytu w wysokości przychodów  

i ogólnej kwoty dochodów oraz wydatków musi nastąpić również zmiana w wieloletniej 

prognozie finansowej. Zmiany znajdują wyraz w załączniku nr 1. Natomiast w załączniku  

nr 3 dotyczącym przedsięwzięcia wprowadzone zostają trzy zmiany, które były ujęte  

w zmianie wpf na lata 2016-2039 na grudniowej sesji, natomiast projekt wpf na 2017-2039 

został sporządzony do 15 listopada. Zatem trzy zadania musza być przeniesione  

do obowiązującej uchwały. Są to „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej  

w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Aleja Róż 1” w wysokości 4 428 000,00 zł na lata 2016-2018. 

„Termomodernizacja budynku nr 2 - Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” nakład  

828 920,00 zł na lata 2016-2019. „Przebudowa sali gimnastycznej w SOS-W w Chojnie” 

dostosowanie sali gimnastycznej do potrzeb edukacyjnych z nakładem 357 939,70 zł  

z okresem realizacji 2014-2017. 

 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z wolą Rady i w związku  

z wnioskiem komisji poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy 

społecznej. W projekcie zawarte zostały również zgłoszone m.in. przez radnego  

P. Bugajskiego uwagi. W międzyczasie odbył się Konwent Starostów i spotkanie  

u Wojewody Zachodniopomorskiego, gdzie został zgłoszony taki problem. Wiadomym jest  
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że temat opieki społecznej od lat przerzucany jest z Ministerstwa Zdrowia do obecnie 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odnosząc się do spraw oświaty zapytał, 

czy członkowie komisji mają jakieś sugestie bądź pomysły co do sytuacji prowadzenia liceum 

w Gryfinie. Czy należałoby kontynuować zawartą umowę na prowadzenie liceum przez 

gminę czy jednak zmierzać ku temu by przejął je powiat? Jeszcze przez najbliższe trzy lata 

sprawa jest jasna i czytelna natomiast problem jest z porozumieniem, żeby ono 

zafunkcjonowało musi już teraz zostać podjęta jakaś decyzja ze względu na trzyletni okres 

wypowiedzenia. Powiat musi patrzeć na sprawę również pod względem ekonomicznym  

i na bazie doświadczenia ze szkołami w Chojnie. Dzisiaj już widać ze wstępnych wyliczeń,  

że w Gryfinie nie da się utrzymać dwóch liceów. Kwestia tego kto powinien je prowadzić.  

 

Radna Joanna Kostrzewa powiedziała, że gmina miała plany wybudowania tam sali 

gimnastycznej. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że samo rozwiązanie umowy nie 

wyklucza budowy hali sportowej, gdyż zostało to również uregulowane. Hala w tym miejscu 

jest potrzebna i dla szkoły i dla miasta. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski powiedział, patrząc na historię i tradycję szkoły to 

jest to dobry punkt, żeby pozostało liceum w budynku przy parku. A zadanie powinno być 

prowadzone przez powiat. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że umowa zawierana była jedynie  

na prowadzenie liceum, a budynek zawsze pozostawał własnością powiatu. W dalszym ciągu 

prowadzone są rozmowy z gminą Gryfino. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy udało się pozyskać środki na Zakład Aktywności 

Zawodowej. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Urząd Marszałkowski  

miał pulę 15 milionów złotych w programie a chętnych na założenie ZAZ było dosyć dużo. 

Urząd zareagował na prośby i tak podzielił, że każdy wnioskujący otrzymał pewne środki. 

Powiat Gryfiński ma to szczęście, że zakład został zlokalizowany w już istniejącym budynku 

w związku z czym widać, iż faktycznie z dotacji uzyskał wymagany procent. Na przykład 

Powiat Goleniowski, który chce budować zakład w swojej strefie ekonomicznej dostał środki, 

ale zrealizuje zadanie już przy całkiem innej proporcji. Powiat przygotowuje się  

do podpisania umowy na dotację. W międzyczasie będzie powstawała uchwała, gdyż 

organem założycielskim dla zakładu będzie powiat. Równolegle PCPR zmodyfikuje wniosek, 

który realizuje ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na przystosowanie osób do pracy 

w przyszłym zakładzie. Zostaną również rozpoczęte rozmowy, które może nie będą łatwe,  

ale bardzo potrzebne dla tego zakładu. Jeżeli Rada wyrazi zgodę i uda się domówić z częścią 

pracowników szkoły to Zarząd będzie chciał wyłączyć stołówkę i kuchnię ze szkoły po to by 

wcielić je w zakład. To dałoby zakładowi taki mocny „kręgosłup” do utrzymania się. Są dwaj 

potencjalni odbiorcy takich posiłków oprócz oczywiście szkoły, to szpital i DPS  

w Nowym Czarnowie. Wszystko jest na dobrej drodze. Przewidywany czas rozpoczęcia 

działania Zakładu Aktywności Zawodowej to grudzień 2018 roku. 

 

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy wiadomo co ze szpitalem. 

 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o inwestycje to 

przetarg został przedłużony o tydzień z uwagi na dużą ilość pytań, czyli procedury są 

prowadzone i za chwilę będą rozstrzygane. Natomiast Zarząd nie spotkał się jeszcze  
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z Domem Lekarskim odnośnie zapięcia finansowego inwestycji. Zarząd jest zdecydowany, 

żeby robił to Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. przy zachowaniu proporcji i deklaracji 

tego co ma wnieść Dom Lekarski S.A. Ile do tego będzie potrzeba dobrać jeszcze kredytu,  

o czym mówi Kodeks spółek handlowych, przy założeniu, że ten kredyt będzie spłacony nie  

z pieniędzy wspólników a już z bieżącej działalności spółki. Spółka równolegle prowadziła 

rozmowy z gminą Gryfino, o czym pisały media lokalne, chcąc pozyskać zgodę gminy  

na dzierżawę budynków w Nowym Czarnowie w sposób bezprzetargowy, na rozbudowę 

swojej działalności. Takie działania będą trwały w czasie. Natomiast będzie przekonywał  

do wykorzystania budynku po terapii zajęciowej, który oczywiście wymaga przystosowania 

aczkolwiek nie takiego jak wcześniej na Szczecińskiej. Tutaj jest kwestia obniżenia podłóg, 

wyburzenia w środku i zrobienia nowej instalacji. Chodzi o to, żeby rozszerzyć maksymalnie 

szybko kontrakt o dziesięć łóżek na opiekę paliatywną. Szpital nie do końca jest do tego 

przekonany, a przecież można byłoby to zrobić w ciągu trzech-czterech miesięcy. Oczywiście 

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. jest w sieci szpitali. Zatem będzie możliwość 

kontraktowania bez startowania w konkursie plus zgodnie z przepisami do szpitala powinna 

trafić świąteczna i nocna opieka. Są to dodatkowe środki finansowe. Jeszcze gdyby udało się 

przekonać szpital do tych dodatkowych łóżek to wraz z wejściem do sieci szpitali, można 

byłoby już mieć wówczas nowy kontrakt. Takie są plany. Natomiast jest problem z jedną 

inwestycją zapisaną w budżecie rozłożoną na lata tj. adaptacja budynku na ulicy Łużyckiej  

na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy ze względu na to, że cały czas toczą się różne plany  

i projekty na temat scentralizowania urzędów pracy w agendę rządową. Stąd wstrzymanie 

decyzji o rozpoczęciu inwestycji, chociaż zostanie złożony wniosek na termomodernizację 

tego budynku. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.00.  

 

 

Protokół sporządziła: 

 
Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Łysik 


