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 PROTOKÓŁ NR 37/17 
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI  

z dnia 20.12.2017 r. 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 13.50 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1) oraz Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Wicestarosta Gryfiński 
Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa  
oraz zaproszeni naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza  
i opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz wydanie 
opinii w sprawie umorzenia w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego 
znajdującego się w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie będącego w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, omówienie projektu budżetu powiatu 
gryfińskiego na 2018 r. wydanie opinii do projektu budżetu powiatu na 2018 r. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 37 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3 Protokół nr 36/17 został przyjęty jednogłośnie (4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się). 
 
Na posiedzenie przyszła Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
Małgorzata Narzekalak. 
 
Ad. 4 Wydanie opinii w sprawie umorzenia w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu 
mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie będącego  
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie (materiał stanowi 
załącznik nr 3). 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata Narzekalak 
omówiła sprawę zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku 
przy ul. Łużyckiej w Gryfinie będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie. Pani …….* niedawno została eksmitowana z w/w lokalu 
mieszkalnego. W wyniku działań komorniczych udało się odzyskać jedynie 12 zł. Kwota 
główna stanowi 44 232,74 zł plus odsetki za czas opóźnienia w zapłacie. Pani ….* jest 
nieuchwytna, nie ma stałego miejsca zamieszkania. 
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik powiedział, że nie widzi przeciwskazań żeby  
w dalszym ciągu dochodzić roszczeń. Wyrok sądu jest a działania komornicze zawsze można 
zawiesić, a jak ta pani podejmie zatrudnienie to zawsze można wznowić postępowanie 
komornicze. 
 
Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że dyrektor złożył wniosek o umorzenie 
zadłużenia, ponieważ nie ma możliwości „uchwycenia” dłużnika. Od kwoty głównej rosną 
odsetki i za rok lub dwa kwota do umorzenia będzie dwukrotnie większa. Radny uważa,  
że jest to sprawa do rozwiązania na teraz, a nie w przyszłości z powodu braku możliwości 
skontaktowania się z dłużnikiem. 
 

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) w zw. z art. 1 
ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 



2  

Radny Mariusz Adamski powiedział, że nie widzi podstawy prawnej do całkowitego 
umorzenia. Ta pani nie zgłosiła się z wnioskiem do sądu o stwierdzenie upadłości i nie ma 
takiego wyroku sądu. 
 
Radny Piotr Bugajski powiedział, że poza dłużnikiem jest jeszcze jego rodzina, więc 
należałoby zastanowić się czy jest możliwość ściągnięcia długu od rodziny. Muszą zostać 
wyczerpane wszelkie możliwości. 
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik zarządził głosowanie, kto jest za umorzeniem  
w całości zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku  
przy ul. Łużyckiej w Gryfinie będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych  
w Nowym Czarnowie? 
 
W wyniku głosowania komisja większością głosów odrzuciła możliwość umorzenia (1 za,  
3 przeciw, 0 wstrz.) wydała negatywną opinię w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  
w całości zadłużenia wraz z odsetkami za czas opóźnienia pani …….* z tytułu najmu lokalu 
mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, będącego  
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, stanowiącą załącznik 
nr 4. Jednocześnie Komisja Budżetu i Gospodarki poprosiła o opinię prawną, czy kwotę 
należności można byłoby wyegzekwować od członków rodziny wskazanej pani …..*. 
 
Posiedzenie opuściła Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie Małgorzata 
Narzekalak. 
 
Ad. 5 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy  
niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 2/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił otwarty konkurs ofert  
na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”. Zadanie to będzie realizowane na podstawie zawartej 
umowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Realizacja zadania 
prowadzona będzie przez podmiot wyłoniony w toku procedury konkursowej  
na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino, tj. w budynkach dotychczasowego 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Wobec powyższego, zachodzi potrzeba oddania  
w najem w trybie bezprzetargowym przedmiotowej nieruchomości na rzecz podmiotu, który 
będzie realizował powyższe zadanie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) w zw. z art. 1 
ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój (druk 
nr 3/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił otwarty konkurs ofert  
na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. Zadanie to będzie realizowane na podstawie 
zawartej umowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Realizacja zadania 
prowadzona będzie przez podmiot wyłoniony w toku procedury konkursowej  
na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej  
w obrębie ewidencyjnym m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój, tj. w budynkach 
dotychczasowego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Wobec powyższego, 
zachodzi potrzeba oddania w najem w trybie bezprzetargowym przedmiotowej nieruchomości 
na rzecz podmiotu, który będzie realizował powyższe zadanie. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej 
własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 4/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że nieruchomość oznaczona nr działki 237/7 o pow. 1,0818 ha, 
położona w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń stanowi własność 
Powiatu Gryfińskiego. Przedmiotowa działka powstała z podziału działki, która wchodziła  
w ciąg drogi powiatowej Moryń – Orzechów. W związku z podjętą uchwałą  
Nr XXVII/178/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. odcinek drogi 
oznaczony w/w działką został pozbawiony kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie 
go z użytkowania. Nabyciem ww. działki zainteresowani są współwłaściciele nieruchomości 
bezpośrednio z nią graniczących. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają 
na sprzedaż nieruchomości lub jej części w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest ona niezbędna 
do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej 
własność lub użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza tę nieruchomość lub jej cześć 
nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody  
na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXV); 

 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna 
Zawierucha powiedziała, że Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości drogowej 
oznaczonej numerem działki 390 o pow. 3,72 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Radziszewo Las, gmina Stare Czarnowo. Przedmiotowa nieruchomość, wchodząca w skład 
drogi powiatowej Szczecin–Żelisławiec, stanowi pełną enklawę wśród gruntów Nadleśnictwa 
Gryfino i ma charakter drogi leśnej. Służy ona celom gospodarki leśnej i zgodnie  
z przepisami ustawy o lasach winna być ewidencyjnie lasem. Na podstawie zawartego 
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porozumienia przedmiotowa nieruchomość została przekazana w użytkowanie na rzecz 
Nadleśnictwa Gryfino, a następnie na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
nr XXXII/219/2017 pozbawiona kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie  
z użytkowania. Stosownie do ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może 
być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej 
między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi 
jednostkami. Biorąc powyższe pod uwagę, celem uregulowania spraw własnościowych 
powyższej nieruchomości zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na mienie Skarbu Państwa 
przedmiotowej nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. Na posiedzenie przyszła p.o. Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Bożena Stawiarska. 
 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pomiędzy zadaniami w 2017 r. (druk nr 6/XXXV); 
 

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska 
powiedziała, że do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. W związku z niewykorzystaniem 
środków finansowych istnieje potrzeba przeniesienia tych środków na zadanie z zakresu 
dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  
O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych na bieżąco ubiega się duża ilość osób niepełnosprawnych. Środki pozostałe  
na tym zadaniu są niewystarczające w stosunku do ilości składanych wniosków. Przeniesione 
z w/w zadań środki w kwocie 4.320,00 zł umożliwią przyznawanie bieżących dofinansowań. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 
Niepełnosprawnych.  

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
Bożena Stawiarska. 
Posiedzenie opuścił radny Mariusz Adamski (4-1=3). 
 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu 
na 2017 rok (druk nr 7/XXXV);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały ma na celu zmniejszenie 
przychodów z tytułu planowanego kredytu bankowego w wysokości 2 milionów złotych, 
który to kredyt nie został zaciągnięty. Uchwała wprowadza liczne zmiany na pokrycie tych  
2 milionów złotych. Zostają one pokryte pozostałością środków z wyniku finansowego  
2016 r. tj. 447 905,14 zł i niewykonanymi planowanymi wydatkami, zwłaszcza 
inwestycyjnymi 1 325 000,00 zł. Pozostałości planu na wydatkach majątkowych, w stosunku 
do wykonania bądź prognozowanego wykonania na dzień dzisiejszy wynikają głównie  
z osiągnięcia niższych stawek za roboty budowlane niż to pierwotnie wynikało z wartości 
kosztorysowej. W dużym stopniu na inwestycjach wieloletnich jak Zakład Aktywności 
Zawodowej, gdzie fakturowanie nakładów za czwarty kwartał nastąpi w styczniu lub lutym. 
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Również na wydatkach o charakterze bieżącym w Starostwie Powiatowym, gdzie kwota 
zmniejszenia planu tych wydatków jest na poziomie 507 000,00 zł. Tutaj podobnie, 
największą pozycją zmniejszenia wydatków bieżących jest właśnie pozycja związana  
z zapewnieniem opłacenia VAT-u od faktur na ZAZ. W związku z tym, że te faktury będą  
w przyszłym roku zatem ten planowany VAT nie zostanie wykonany, tylko przejdzie  
na następny rok. Kolejna zmiana, to przede wszystkim wprowadzenie rezerwy subwencji 
ogólnej 176 000,00 zł, jak również w trzech jednostkach zwiększenie planowanych wydatków 
na wynagrodzenia osobowe tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na kwotę 
30 570,57 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie na kwotę 12 200,00 zł  
i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 107 000,00 zł. Istotną zmianą  
w projektowanej uchwale jest dostosowanie planu na projektach, których realizacja została 
przesunięta na następne lata tj. „Przeciwdziałanie ekstremizmom” o 111 212,86 zł  
oraz zwiększa się dochody z tytułu projektu „Aktywny samorząd”. Zmniejsza się planowane 
dochody i wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 44 000,00 zł. 
Do uchwały zostały dołączone wymagane załączniki. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

7. 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 8/XXXV);  

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawione zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej dotyczą zmian wynikających ze zmian w projekcie uchwały w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2017 r. jak również urealnienia wielkości liczbowych 
wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszego projektu uchwały, czyli łącznych nakładów  
na przedsięwzięcia oraz rozkładu limitów w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązania. 
Do projektu uchwały zostały dołączone zmiany wielkości liczbowych. W załączniku nr 1 
zostały przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu, jak również przychodów  
i rozchodów do 2039 r. Natomiast zmiany w załączniku nr 3 przedstawiono w uzasadnieniu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad. 6 i 7 Omówienie projektu budżetu powiatu gryfińskiego na 2018 r. Wydanie opinii 
do projektu budżetu powiatu na 2018 r. 
 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 9/XXXV); 

 
Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok wnosi o ustalenie dochodu na poziomie 
84 476 953,74 zł, wydatków w kwocie 92 206 953,74 zł. Wynik budżetu prognozuje się jako 
deficyt w kwocie 7 730 000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie 
5 000 000,00 zł, a pozostałą kwotę 2 730 000,00 zł wynikiem finansowym budżetu z 2017 
roku jako wolne środki. Projekt uchwały prezentuje również wnioskowane poziomy rezerw 
ogólnej i celowych. Rezerwę ogólną wnosi się o ustalenie na poziomie 500 000,00 zł, w tym 
na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł. Natomiast suma rezerw celowych 
1 111 460,17 zł, oprócz rezerwy obowiązkowej Zarządzania Kryzysowego również,  
jak w bieżącym i ubiegłym roku, planuje się rezerwę celową na zadania oświaty  
i wychowania, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, związanej z rodziną,  
z przeznaczeniem na finansowanie w ciągu roku nagród jubileuszowych i odpraw 
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pracowników odpowiednich jednostek organizacyjnych. Nowy rodzaj rezerwy celowej wnosi 
się o ustalenie na poziomie 100 000,00 zł związanej z remontami obiektów użyteczności 
publicznej w szczególności tych, na które remonty pozyska się dofinansowanie środków 
PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Jeśli chodzi  
o upoważnienia Rady dla Zarządu Powiatu są one takie same jak w 2017 roku  
i wcześniejszych. Nawiązując do uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunków polityki 
budżetowej na 2018 rok, ustalono by w projekcie budżetu ująć środki związane  
z uruchomieniem przyszłego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zdaniem Zarządu i Skarbnika 
jest, aby środki takie wprowadzić do budżetu w toku jego wykonania i finansować zwrotem 
różnicy z tytułu odliczanego VAT przy budowie ZAZ-u. Będzie to decyzja Rady  
o formie organizacyjno-prawnej ZAZ-u. To jest ten aspekt, który nie jest ujęty zarówno  
po stronie ani dochodowej ani wydatkowej. Jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie odnośnie projektu budżetu powiatu na 2018 rok, to z przyczyn 
obiektywnych jeszcze nie zostały dosłane. Jednak rozmawiała z pracownikiem RIO, że ich 
opinia (pozytywna) jest przygotowana i czeka na przyjęcie. Jak tylko będzie już podpisana to 
zostanie przefaksowana do powiatu. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt 
(3 za, 0 przeciw, 0 wtrz. się). 

 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik powiedział, że pozostałe komisje przyjęły projekt 
uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na rok 2018. Następnie przedstawił opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 
rok, która bez uwag została jednogłośnie przyjęta przez członków komisji. Opinia Komisji 
Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego  
na 2018 rok stanowi załącznik nr 5. 
 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk 
nr 10/XXXV); 
 

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały zakłada wszystkie zadania 
wieloletnie, ujęte w projekcie budżetu na 2018 r. W załączniku nr 1 zostały przedstawione 
wielkości dochodów i wydatków budżetu, jak również przychodów i rozchodów do 2039 r. 
Natomiast załącznik nr 3 w wielkościach liczbowych zmienionych uwzględnia określone  
zmiany przedstawione w uzasadnieniu. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad. 8 Wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2018 r. 
 
Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik poprosił o przesyłanie do 31 grudnia br. drogą 
mailową propozycji do planu pracy komisji na 2018 rok. 
 
Ad. 9 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
- brak. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.50  
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 Przewodniczący Komisji 
 
 Arkadiusz Łysik 
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