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 PROTOKÓŁ NR 4/15 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ 

NADWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 23 marca 2015 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.20 i trwało do 14.30 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności 
- zał. nr 1), Starosta Gryfiński, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, skarbnik powiatu Izabela 
Świderek, przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. Posiedzenie otworzył, stwierdził 
quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Paweł Sławiński. Głównym tematem 
posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu  
w Gryfinie. 
 
Ad. 2 Porządek obrad 2 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przedstawiony, stanowi zał. nr 2. 
 
Ad. 3  
 
Protokół nr 2/15 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej z dnia 23 lutego 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 
 

I. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2014 
(druk nr 3/V); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie  - Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że sprawozdanie z działalności jednostki przedstawia opis wszystkich 
zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej. Sprawozdanie jest dosyć obszerne, 
zawiera skrótowo wszystkie dane liczbowe i opisowe.  
 
Radny Zdzisław Malik zapytał czy wystraczająca jest wysokość środków finansowych  
na zadania.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że środków finansowych jest wystarczająco. W ubiegłym roku 
zmuszona była nawet do zwrotu niewykorzystanych środków, wszystkie wnioski zostały 
zrealizowane.  
 
Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do zagadnienia dot. wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego zapytał, czy w 2013 r. ilość wniosków pokrywała się z liczbą 
wypożyczonego sprzętu wykazanego w sprawozdaniu. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że zapotrzebowanie było znacznie większe. Na chwilę obecną nie 
ma wózków inwalidzkich, chodzików i jeżeli klient się zgłasza, a jednostka nie dysponuje 
sprzętem, to wiadomo, że potrzeby nie są zaspakajane. Największe zapotrzebowanie jest  
na łóżka rehabilitacyjne, których jednostka ma kilkanaście i które są w wypożyczeniu.  
De facto wypożyczanie sprzętu nie jest poprzedzane wnioskiem. Odbywa się to w ten sposób, 
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że jeżeli jest sprzęt na stanie to wówczas jest wypożyczany, jeżeli go nie ma, to trzeba 
oczekiwać w kolejce.  Istnieje możliwość zakupienia np. wózka inwalidzkiego indywidualnie 
w ramach przyznanych środków z PFRON. 
 
Radny Tomasz Mirakowski odnosząc się do zagadnienia dot. ważniejszych inwestycji  
i remontów w placówce, zapytał czy zakupiony samochód do przewozu osób 
niepełnosprawnych jest dostępny przez cały tydzień i czy można w nim przewozić osoby 
leżące.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że samochody dla Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  
i w Nowym Czarnowie zostały zakupione w ramach dofinansowania ze środków PFRON  
w wysokości 80 tys. zł i wkładu własnego w granicy 40 tys. zł. Samochody były zakupywane 
za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Samochody  
są w dyspozycji domów pomocy społecznej i to od nich zależy dysponowanie samochodem. 
Oczywiście, jeżeli jest potrzeba kursu w sobotę, czy niedzielę to jest taka możliwość.  
Są to samochody przystosowane do osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku, 
nie są przystosowane dla osób leżących.  
 
Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że ustawowa działalność domów pomocy 
społecznej, warunki bytowe, warunki opiekuńcze są obecne, natomiast ta zdrowotna część 
jest ustawowo nieobecna. DPS nie może prowadzić gabinetu lekarskiego, zatrudniać lekarzy, 
pielęgniarek. W związku z tym, w sprawozdaniu nie znalazły się żadne informacje  
o sprawach najważniejszych. Należałoby coś zrobić, aby naciskać na instytucje przede 
wszystkim rządowe, aby Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczył całodobową opiekę 
pielęgniarską. Następnie radny wykazał potrzebę posiadania przez DPS w Dębcach sprzętu 
EKG. Nie wszyscy podopieczni domu mogą dojeżdżać do przychodni w Gryfinie. Dom 
Pomocy Społecznej nie jest instytucją medyczną tylko opiekuńczą i dlatego należy dołożyć 
większej staranności, aby do domów nie były przyjmowane osoby, które wymagają 
całodobowej opieki medycznej. Trzeba byłoby to kontrolować. Ponadto w domach pomocy 
społecznych powinna być zapewniona ciągła opieka pielęgniarska i lekarze powinni być 
częściej z wizytą w tego typu jednostkach.   
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że takie rzeczy są kontrolowane i Dom Pomocy Społecznej  
w Dębcach jest jedynym domem, w którym nie jest zapewniona całodobowa opieka 
pielęgniarska. Wojewoda przesyła interpretacje, że dom pomocy społecznej nie jest miejscem 
świadczenia usług medycznych tylko placówką opiekuńczą i kiedy podaje się przykłady osób, 
które wymagają absolutnie pomocy medycznej, to odpowiedź jest krótka, żeby takich osób 
nie przyjmować, natomiast w  Zol-ach nie ma miejsc. Był kontrolowany stan zatrudnienia 
pielęgniarek. Miała informacje, że zawsze do godziny 20:00 jest obsługa pielęgniarska, 
natomiast w nocy nie ma takiej potrzeby. Dyrektor dodała, że sugestie zostaną przekazane, 
sama również jest zdania, że powinna być całodobowa opieka pielęgniarska.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy nie ma możliwości zakupienia sprzętu EKG  
do DPS.  
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że według interpretacji Wojewody wszyscy mieszkańcy  
są zgłoszeni do podstawowej opieki zdrowotnej, która powinna im zapewnić tego typu usługi. 
Dodała, że należałoby na temat zakupu sprzętu EKG porozmawiać ze stowarzyszeniem 
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prowadzącym DPS w Dębcach, co też uczyni. Nie można ich zmusić do tego, ale zawsze 
można porozmawiać. 
 
Radny Tomasz Mirakowski podziękował. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia I transzy 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację programu: „Aktywny samorząd” w 2015 r. (druk nr 4/V); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymał I transzę środków w wysokości 75 401,11 zł na realizację 
programu pn. „Aktywny samorząd”. W bieżącym roku PFRON ograniczył zakres 
dofinansowań i praktycznie dofinansowanie ma się odbywać w dwóch modułach. Między 
innymi kwota 50 436,33 zł została przydzielona na pomoc w uzyskaniu wykształcenia  
na poziomie wyższym, natomiast kwota 20 362,83 zł na utrzymanie sprawności sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz na sfinansowanie żłobka, czy przedszkola dla dzieci, których matka 
bądź ojciec jest osobą niepełnosprawną.   
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. (druk nr 5/V); 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka powiedziała, że Powiat Gryfiński na 2015 r. otrzymał kwotę 1 404 386,00 zł,  
jest to kwota o 6 tys. zł mniejsza niż w roku ubiegłym. Następnie dyrektor omówiła wysokość 
środków i zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostało 
rozdysponowane przydzielone dofinansowanie.  
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, dlaczego w roku bieżącym Powiat otrzymał mniejszą kwotę 
w stosunku do roku poprzedniego. 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-
Nowicka odpowiedziała, że środki przyznawane są według algorytmu. W roku bieżącym 
mniej środków finansowych było do podziału w kraju.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Gryfinie  - Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Mieszkowice (druk nr 6/V); 
 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz – Bień. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień 
powiedziała, że Burmistrz Mieszkowic zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o wsparcie finansowe obchodów 70. rocznicy forsowania Odry, które odbędą się w dniu 
18 kwietnia przy Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach oraz przy pomniku Sapera  
w Gozdowicach. Gmina Mieszkowice koszty związane z obchodami oszacowała na poziomie 
36 000,00 zł. Zarząd Powiatu proponuje przekazać w formie dotacji celowej dla gminy kwotę 
5 000,00 zł.  
 
Radny Tomasz Mirakowski zapytał, czy Powiat ma jakieś wypracowane zasady, komu 
udziela dofinansowania na różnego rodzaju uroczystości.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Powiat wspiera te przedsięwzięcia, 
które mają rangę minimum powiatową, a przede wszystkim mają większy wydźwięk. 
Odbywa się to najczęściej, gdyż zdarzają się działania bieżące, jednak te dzieją się w oparciu  
o procedurę uchwalania budżetu, tj. wnioski i informacje w tym zakresie były również 
składane wcześniej. Powyższa uroczystość jest obchodzona rokrocznie. Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego jest współorganizatorem uroczystości. W roku 
bieżącym jest to okrągła rocznica. Starosta dodał, że Zarząd zaproponuje również Radzie 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Gminy Gryfino z przeznaczeniem na 
dofinansowanie obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej oraz 
udzielenia dotacji dla Gminy Chojna, z przeznaczeniem na dofinansowanie Dni Integracji 
Europejskich. Są to imprezy, które w swojej nazwie i zasięgu pokazują, że mają charakter 
ponadgminny,  niż np. Dni Chojny. Trzeba próbować wywarzyć, jakie uroczystości mają 
rangę imprezy o charakterze edukacyjnym, historycznym. Ponadto wsparcia udziela  
się różnym podmiotom działającym na terenie gmin. Obecnie w drodze konkursu, przy 
powołanej komisji konkursowej, przyznawane będą dofinansowania w zakresie turystki, 
sportu, dziedzictwa kulturowego. Podmiotom przedstawiającym ciekawsze projekty, 
otwierającym się szerzej poza własne środowisko zostają przyznane środki. Ponadto można 
otrzymywać środki przez składanie projektów w drodze pozakonkursowej, jednak imprezy 
również muszą mieć charakter ponadgminny.  
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że dofinansowanie obchodów 70. rocznicy forsowania 
Odry uważa za zasadne.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz – Bień. 

 
V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Gryfino (druk nr 7/V); 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył podinspektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego – Grzegorz Woś. 

  
Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Woś powiedział,  
że do Starosty Gryfińskiego zwrócono się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej  
w związku z pożarem budynku mieszkalnego, w skutek zapalenia się sadzy w przewodzie 
kominowym.   
 

W tym momencie posiedzenie opuścił podinspektor  Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 
Grzegorz Woś. 
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Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 

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

na 2015 rok (druk nr 8/V); 
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w proponowanym projekcie uchwały 
wykonywane są zmiany zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Mają charakter 
doprecyzowania planów finansowych budżetu powiatu, do zdarzeń które miały miejsce w 
przeszłości. Ma na myśli chociażby wprowadzone dochody w dziale 801 – Oświata i 
wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 43 415,82 zł. Jest to płatność 
końcowa wcześniej realizowanego projektu przez jednostkę organizacyjną, który to projekt 
zakładał zarówno zaliczkowanie  jak i refundację już po rozliczeniu i dokonaniu wszelkich 
płatności w ramach projektu. Ponadto zostały również ujęte środki w kwocie 64 800,00, które 
zostały przyznane  z Funduszu Pracy, dochód został ujęty w powiatowych urzędach pracy. 
Zostały również zatwierdzone aneksami zmiany w projektach realizowanych przez jednostki 
organizacyjne, które z jednej strony wydłużają czas realizacji projektu, z drugiej przyznają 
dodatkowe środki na realizację. Mowa o dwóch projektach, tj. „Kobieta - atrakcyjny 
pracownik”, „Młodzi aktywni”. Projekty realizowane są Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie  
i na ten cel zostają wprowadzane dochody w wysokości 58  683,50 zł do działu 853 – 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jeżeli chodzi o zmniejszenie dochodów  
to główna kwota dot. zadań z zakresu drogownictwa, a związana jest z faktem, że zawarte 
wcześniej porozumienia z gminami zakładały przekazanie powiatowi dotacji, jak również 
refundację. W momencie uchwalania budżetu i wcześniej jego konstrukcji były inne 
uzgodnienia z gminami, finansowanie zostało przesunięte w czasie, więc środki które miały 
stanowić refundację zostały już wykonane, w związku z czym już w tym roku po stronie 
dochodów nie wpłyną. Odnosząc się do strony wydatkowej Skarbnik poinformowała,  
że  wprowadzone dochody przekazywane są na realizowane zadania przez poszczególne 
jednostki organizacyjne. Ponadto została zabezpieczona dotacja dla Gminy Gryfino  
w wysokości 20 000,00 zł związana z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej,  
jak również dotacje na łączną kwotę 21 0000,00 zł dla gmin na realizacje zadania w zakresie 
prowadzenia bibliotek publicznych. Zostały również dokonane zmiany w planach 
finansowych poszczególnych jednostek także związanymi z realizowanymi projektami –  
np. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”. Natomiast jeżeli 
chodzi o zmniejszenie wydatków budżetu mają one na celu dostosowanie planu do 
rzeczywistych potrzeb, bądź stanowią przesuniecie na cele, o których Skarbnik powiedziała. 
Oprócz części opisowej projektu uchwały została również przestawiona część tabelaryczna, 
która obrazuje zarówno stronę dochodową, jak i wydatkową oraz inne przekroje zadań 
realizowanych przez Powiat Gryfiński. Gminy z otrzymanych dotacji będą musiały się 
rozliczyć, więc będzie również kontrola wydatkowa nad realizacją tych środków.  
 
Radny Zdzisław Malik zapytał, czym spowodowany jest fakt, że zmniejsza się wydatki  
na oświatę i wychowanie, mniejszą liczbą dzieci. 
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że nie ma to z tym związku. 
Planowane jest zrealizowanie zadania dot. udzielenia dotacji gminom na dofinansowanie 
działalności bibliotek publicznych. Ponadto w projekcie dot. zmian budżetu  znalazła się 
propozycja zmniejszenia środków planu wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,  
o co radny się pytał. Sprawa dot. niepublicznej jednostki systemu oświaty. Na dzień 
dzisiejszy wiadomo już, że dotacje podmiotowe, jakie zostaną przekazane szkołom 
prywatnym będą mniejsze i stąd jest to zmniejszenie z dotacji wcześniej planowanych dla 
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szkół niepublicznych. Ona jest zawsze weryfikowana, gdyż w między czasie niektóre szkoły 
nie podejmują naboru i jest mniejsza liczba uczniów.   
 
Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że zmniejszenie w oświacie wynika również  
z realizowanych projektów, np. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez 
zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim” realizowane przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Również nastąpiły zachwiania w termiach 
przekazywania środków finansowych. Pieniądze, które miały zostać przekazane w bieżącym 
roku, zostały przekazane w ubiegłym roku. Ponadto kwota 12 000,00 zł odnosi się  
do projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, są to ustalone 
różnice kursowe, projekt rozliczany jest w walucie zagranicznej.  
 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt. 
 
Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 
 
Przewodniczący Paweł Sławiński odnosząc się do przetargu na ul. Jagiellońską w Chojnie, 
zapytał, kiedy zostanie podpisana umowa, czy na dzień dzisiejszy  wpłynęło jakieś odwołanie 
od firm, które startowały w tym przetargu.  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że Zarząd Powiatu na ostatnim 
posiedzeniu zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmę MALDROBUD z Myśliborza wyłonioną 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  
na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej” z oferowaną kwotą 
3 883 041,24 zł brutto. Powiat przekaże na ten cel środki finansowe w wysokości  
946 878,62 zł brutto. Przetarg robiony był wspólnie z Gminą Chojna, natomiast Gmina 
Chojna na własny koszt będzie realizowała zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. 
Jeżeli chodzi o odwołania, to do dnia dzisiejszego nie wpłynęły. Zapewne w niedługim czasie 
będzie podpisywana umowa w tym zakresie, media zostaną zaproszone. Starosta kontynuując 
poinformował, że Zarząd zatwierdził wartość zamówienia, SIWZ oraz komisję przetargową 
na kolejny odcinek drogi Binowo-Szczecin. Ponadto był na spotkaniu u Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego i rozmawiano na temat RPO WZ. Powiatowi zależy 
aby w ramach środków z RPO WZ móc przeprowadzić remont drogi przy ul. Kolejowej  
w Gryfinie i aby została zaadaptowana do wspólnego projektu. Wówczas nie trzeba byłoby 
występować w drodze konkursowej, drogi wojewódzkie nie przechodzą procedury 
konkursowej tylko są tzw. projektami enumeratywnymi. Ulica Kolejowa związana byłaby  
z rondem, które ma powstać na ul. Wojska Polskiego w Gryfinie, za wiaduktem.  Następnie 
Starosta poinformował, że na Zarządzie również została podpisana umowa partnerska  
ze Stowarzyszeniem „Dom z Sercem” prowadzącym Dom Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju. Inwestycja ma być finansowana w znacznej części ze środków unijnych 
i niestety wystąpiły pewne problemy. Urząd Marszałkowski przeglądając dokumenty uznał, 
że dobrze byłoby aby jednak wnioskodawcą środków, który będzie odpowiadał  
za rozliczenie wniosku i przede wszystkim za trwałość projektu, był jednak powiat gryfiński. 
Ostatecznie Powiat został Liderem zadania, natomiast Stowarzyszenie będzie płatnikiem. 
Procedura jest mocno zaawansowana, zwrócono się z wnioskiem do Urzędu 
Marszałkowskiego o możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania do 30 października 
br. 
 
Radna Tomasz Mirakowski zapytał, czy Zarząd zamierza podjąć działania promujące 
powiat. W każdych gminach są punkty informacyjne.  
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w ramach promocji powiat wspiera 
stowarzyszenia. Bezpośrednie działanie dla ludzi jest chyba najlepsze. Stowarzyszenia oprócz 
finansowej pomocy, często na różne imprezy otrzymują foldery, gadżety. Na jednym  
ze spotkań z burmistrzami, zaproponował aby pomyśleć nad czymś, co przez lata dotychczas 
nie udało się zrobić, a mianowicie aby w ramach powiatu wypromować kilka wspólnych 
produktów promocyjnych, turystycznych. Powstał pomysł powołania stowarzyszenia albo 
spółki, która zajęłaby się tym i odpowiedziała na zapotrzebowanie, o którym radny mówił, 
tylko w szerszym kompleksie.  Nie tylko na zasadzie takiej, ze coś gminie jest dawane, tylko 
jest to wspólne działanie. Na razie idea spotkała się z dobrym odzewem. Równolegle 
wykonywane są zadania z zakresu budowy ścieżek rowerowych. Najpierw musi powstać 
ogólny plan, co chcemy robić i dokąd ścieżki, szlaki rowerowe mają prowadzić.  
 
Radny Zdzisław Malik powiedział, że w latach 80. XX wieku na terenie obecnego powiatu 
funkcjonowały schroniska młodzieżowe, które były również formą promocji, które „umarły 
śmiercią naturalną”. 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.30. 

  
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Romankiewicz 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 Paweł Sławiński 
 
 


