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Protokół Nr VI/2003 
z obrad VI sesji Rady Powiatu II kadencji w Gryfinie 

w dniu 23 kwietnia 2003 r. 
 

 Obrady VI sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyły się 23 kwietnia 2003 r. w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Sesja rozpoczęła się o godz. 
1005 i trwała do godz. 1200.  

Obrady otworzyła i po stwierdzeniu quorum (obecnych 19 radnych – zał. nr 1 - lista 
obecności) posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie Pani Lidia 
Pięta. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście (zał. nr 2 – lista obecności 
gości).  
 
Ad. I.  
Sprawy regulaminowe.  
1) Przewodnicząca Rady Powiatu powitała radnych i zaproszonych gości. Na protokolantów 

zaproponowała Panią Katarzynę Stalinger i Pana Marcina Wegnera. Propozycję radni 
przyjęli jednogłośnie.  

2) Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad (zał. nr 3), który został przyjęty bez uwag.     
3) W dalszej kolejności radni przyjęli jednogłośnie protokół z V sesji Rady Powiatu                 

w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r.  
 
Ad. II.  
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady 
Powiatu.  
Starosta Gryfiński Pani Ewa De La Torre poinformowała, że wszyscy otrzymali  
sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami (zał. nr 4). Czy więc             
w związku z tym są do niego jakieś pytania?   

W związku z brakiem pytań Pani Starosta Ewa De La Torre przedstawiła informację 
na temat wydarzeń miedzysesyjnych (zał. nr 5).   

Starosta Pani Ewa De La Torre: dzisiaj przed sesją o godz. 900 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym omówiliśmy sytuację Domu Dziecka w Binowie. W 
tej chwili jest już przygotowany przez nasze Starostwo protokół w zakresie kontroli, jaka 
została nam przypisana.  Czekamy na protokoły od Wojewody i Prezesa Sądu Rejonowego w 
Gryfinie.    W momencie, kiedy będziemy je mieć, zapadną tutaj określone rozstrzygnięcia. 
Zarzad postanowił spotkać się z pracownikami Domu Dziecka w Binowie. Zostaliśmy 
poproszeni o takie spotkanie. W chwili obecnej p. Dyrektor jest do końca miesiąca na  
urlopie. Zastępuje ja p. Ingarda Cioch, która zgodnie z regulaminem pełni funkcje dyrektora, 
do czasu zanim p. dyrektor nie powróci z urlopu. Będziemy się zastanawiać nad sytuacją w 
domu dziecka. Obecnie jesteśmy zasypywani pismami od obydwu stron konfliktu. 
Konfrontujemy to, co wszystkie strony piszą lub mówią w tej sprawie. Zarząd odniesie się do 
tej kwestii po otrzymaniu wszystkich materiałów.   

Chciałabym Państwu zwrócić uwagę na materiały poglądowe dla radnych, w których 
jest mnóstwo informacji na temat działania naszych jednostek, problemów, z którymi się 
stykamy. Sa tam m.in.:  
-  pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nt. dofinansowania przedsięwzięć w 
ramach obchodów Europejskiego Roku Niepełnosprawnych. Z tego tytułu otrzymaliśmy 
ponad 10 tys. zł. na realizację imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych,  
- apel, jaki wystosowałam wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Gryfinie,               
w związku z ogromną ilością wydarzeń, w których musiała interweniować Straż Pożarna. Ich 
ilość w tym kwartale wynosi tyle, ile wynosiła w całym zeszłym roku. Ma to związek              
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z wypalaniem traw. Stąd apel Komendanta o zaprzestanie tego procederu, którego skutki 
pociągają za sobą ogromne środki finansowe. 
- informacje nt. działalności strony internetowej naszego powiatu. Biuro Promocji, Informacji 
i Współpracy Międzynarodowej już działa i to są pierwsze efekty ich pracy. Strony 
internetowe są tworzone we własnym zakresie, nie zlecamy ich tworzenia na zewnatrz, robią 
to nasi pracownicy.  

Dzisiaj na sali gościmy p. Tomasza Soroko, który jest przedstawicielem Gryfińskiego 
Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Chciałabym, aby państwo 
zainteresowali się ostatnią pracą, którą zleciło towarzystwo. Jest to „Gryfiński Kwartalnik 
Historyczny”. Inicjatywy, które podejmuje są ze wszech miar warte wsparcia, a jeśli ktoś jest 
zainteresowany zakupem kwartalnika, to członek tego towarzystwa jest do państwa 
dyspozycji w przerwie.    
 
Ad. III.  
Wnioski i interpelacje radych.  
10/VI/2003 Radny R. Laska: czy przy zamianie urządzeń w kotłowni gazowej przy             
ul. Szczecińskiej 21 nie zostały naruszone żadne interesy powiatu?   
11/VI/2003 Radny R. Laska: na jakim etapie jest sprawa zamiany gruntów pomiędzy 
państwem Kunisz, a AWRSP O/T w Warszawie?  
Radna A. Zielińska: również chciałabym uzyskać odpowiedź na to pytanie, gdyż poruszałam 
już tę sprawę na komisji.  
12/VI/2003 Radna A. Zielińska: składam wniosek o umożliwienie mi zapoznania się                
z planem  modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.    
 
 
Ad. IV.  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2002 r. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Lidia Pięta przedstawiła składy Zarządu Powiatu, 
które realizowały budżet 2002 r. (zał. nr 6). Poinformowała, że otrzymała pismo od              
b. Starosty Lecha Szymanowicza, w związku z jego niemożliwością uczestniczenia w sesji   
(zał. nr 7).     

Przewodniczący Komisji Pan Józef Medyński przedstawił stanowisko Komisji 
Budżetowej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2002 rok (zał. nr 8).   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ziętek przedstawił opinię 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2002 rok wraz z wnioskiem do 
Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie (zał. nr 9).  
  Sekretarz Powiatu Pan Jerzy Herwart odczytał uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu        
z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2002 (zał. nr 10) oraz uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o 
przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącym udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2002 (zał. nr 11).    

W dalszej kolejności Radna Gabriela Kotowicz przedstawiła stanowisko Klubu  
Inicjatywy Samorządowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2002 
(zał. nr 12).   

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 13-17), 
odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała              
Nr VI/63/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego 
za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie została przyjęta 
bezwzględną większością głosów (przy 16 za, 3 wstrzymujących się) – zał. nr 18.  
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Starosta Pani Ewa De La Torre: chciałabym serdecznie podziękować Szanownej Radzie      
i wszystkim radnym za udzielenie nam absolutorium. Jest to absolutorium dla 3 urzędujących 
w 2002 r.  składów Zarządu Powiatu. Ja wraz z Zarządem odpowiadałam za realizację tego 
budżetu przez niespełna 2 miesiące. Na sali znajduje się mój bezpośredni poprzednik              
– p. Stanisław Szymoniak. Na sesję był również zaproszony p. Starosta Lech Szymanowicz, 
który z przyczyn obiektywnych nie mógł przybyć, ale który również realizował ten budżet. 
Na sali jest również poprzednia p. Skarbnik – Jadwiga Szulc, która również realizowała ten 
budżet w 2002 r. Wszystkim chciałam wszystkim za to serdecznie podziękować. Będziemy 
się skłaniać ku temu, aby ta ocena pod względem formalnym była także sprzężona z oceną 
merytoryczną wykonania budżetu. Chciałam Państwa poinformować, że Pani Jadwiga Szulc 
nie przyjęła propozycji pracy w Starostwie Powiatowym w innym charakterze, ale podjęła się 
realizacji innych obowiązków w innej jednostce samorządu terytorialnego. W związku z tym, 
że nie było okazji podziękować p. Szulc za realizację budżetu, i ogółem za pracę chciałabym 
to uczynić w tym momencie.  
Jadwiga Szulc: z trudnością przychodzi mi się pożegnać z kolegami i współpracownikami. 
Byłam tu obecna przez 4 lata. Praca była intensywna i nowatorska. Myślę, że moja praca 
została zauważona nie tylko przez kolegialne uchwały RIO, ale również przez radnych 
obecnej Rady, którzy udzielając absolutorium dla obecnego Zarządu, dali dowód aprobaty dla 
wspólnych wysiłków poprzednich Zarządów. Moje nowe miejsce pracy jest moim nowym 
wyzwaniem i nowym etapem rozwoju zawodowego. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy ze 
mną współpracowali przez poprzednie lata, zachowają w swojej pamięci nasze wspólne 
przyjacielskie działania. Liczę również na życzliwą współpracę z obecnymi władzami 
powiatu.         
Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy.  
 
Ad.V.  
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2002 r. 
(druk nr 3/VI)- zał. nr 19. 
Przewodnicząca - materiały wszyscy dostali wcześniej, było ono omawiane na komisjach. 
Jest na sali Dyrektor PCPR  – p. Urszula Kwietniewska – Łacny. Czy są jakieś pytania do 
sprawozdania?   
 
Ad. VI. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2003 (druk nr 4/VI)– zał. nr 20.    
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 13-17), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr VI/64/2003 
została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad.VII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
rok 2003 (druk nr 5/VI) – zał. nr 21.  
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 13-17), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr VI/65/2003 
została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad. VIII.  
Projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu darowizny i sprzętu 
medycznego (druk nr 6/VI) – zał. nr 22.  
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Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 13-17), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr VI/66/2003 
została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad. IX.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady 
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital 
Powiatowy w Gryfinie (druk nr 7/VI) – zał. nr 23.     
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 13-17), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr VI/67/2003 
została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad.X.  
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich 
Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/VI) – zał. nr 24. 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk komisji (zał. nr 13-17), odczytała 
projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr VI/68/2003 
została przyjęta jednogłośnie.  
 
Ad.XI.  
Informacja Starosty na temat działania Zespołu ds. Restrukturyzacji Służby Zdrowia w 
Powiecie Gryfińskim. 
Starosta Pani Ewa De La Torre: chciałabym państwa poinformować, że rozpoczął              
w 22-osobowym składzie swoja działalność Zespół ds. Restrukturyzacji Służby Zdrowia         
w powiecie gryfińskim. Zespół ten ma w swoim składzie reprezentacje zarówno rady, jak       
i osób związanych z zarządzaniem służbą zdrowia, przedstawicieli wszystkich jednostek 
służby zdrowia działających na terenie powiatu, przedstawicieli samorządu lekarskiego oraz 
związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Zespół ten ma ogromnie trudne zadanie. 
Musi we współdziałaniu z organami powiatu przygotować pewna koncepcję spłaty zadłużenia 
przez SPZZOZ i uporanie się z wierzytelnościami, które ciążą na tej jednostce od lat. 
Dodatkowo w związku z bardzo trudną sytuacją, jeśli chodzi o sposób finansowania służby 
zdrowia, trzeba także przewidzieć, jakie mogą być skutki zmiany zasad finansowania              
i obniżenie kontraktów, a także wprowadzenie Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia ze 
wszystkimi skutkami, jakie wiążą się z taka zmianą w trakcie roku budżetowego. W tej chwili 
zespół, jak również wszystkie rady społeczne pracują nad materiałami, które stanowią „bazę”, 
czyli jakby ocenę sytuacji, zarówno demograficznej, jak i organizacyjnej w powiecie 
gryfińskim, jeśli chodzi o zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych mieszkańców. Z dużym 
niepokojem słuchałam wypowiedzi p. Ministra Janika, który powiedział, że w jego ocenie jest 
tak, że prawdopodobnie w nowej sieci szpitali będą musiały nastąpić redukcje bardzo wielu 
jednostek. Jest to związane z pewnymi parametrami dotyczącymi przeliczenia liczby łóżek na 
liczbę mieszkańców, określonych usług, które są niezbędne na danym terenie. Prowadzone są 
prace w tym zakresie.  
 Nie ukrywam, że sprzężenie dwóch bardzo poważnych zadań jakim jest utrzymanie na 
dobrym poziomie usług zdrowotnych na terenie powiatu gryfińskiego, a także uporanie się      
z zadłużeniem, które zostało odziedziczone jest dużym przedsięwzięciem finansowym. Mamy 
plan w odniesieniu do SPZZOZ. Obecnie realizujemy I etap restrukturyzacji tego zadłużenia. 
Zapłaciliśmy 3,5 mln zł, spłacając zobowiązania publicznoprawne, które nie podlegają 
restrukturyzacji. W tej chwili przed nami kwestia zobowiązań wobec pracowników. 
Chcielibyśmy po analizie wypracować system tejże spłaty, jaki obowiązywałby w kolejnym 
roku budżetowym. Trzeba o tym pomyśleć już teraz na etapie tworzenia budżetu. Będzie nad 
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tym pracował zarówno Zarząd, jak i Zespół ds. Restrukturyzacji Służby Zdrowia i cała Rada 
Powiatu. Gdyby udało się przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne do 31 stycznia 2004 r. 
Po tej dacie wejdziemy w II etap, czyli w spłatę zobowiązań wobec pracowników.  

Jednak na tę sytuację nakłada się bardzo trudna sytuacja Szpitala Powiatowego           
w Gryfinie. O ile nasze zakłady opiekuńczo – lecznicze radzą sobie nieźle, a nawet ze 
środków własnych prowadzą pewne drobne remonty, o tyle Szpital Powiatowy mimo 
ogromnego wysiłku dyrekcji, ogromnych zmian restrukturyzacyjnych i ogromnej redukcji 
administracji traci płynność finansową. Nie zwalnia to absolutnie ani dyrektora, ani całego 
personelu od myślenia o przyszłości tego szpitala. Rozmawiamy z przedstawicielami 
związków zawodowych. Pani dyrektor rozmawia z poszczególnymi oddziałami, z grupami 
pracowniczymi. Kwestia funkcjonowania tej placówki jest bardzo poważna dla powiatu 
gryfińskiego. Kwestia struktury wewnętrznej tej placówki jest zadaniem dyrektora, który 
dyskutuje na ten temat z całym zespołem pracowniczym. Jest to 160 zatrudnionych osób.   
Mówię to z przykrością, że o ile jest pełna determinacja ze strony dyrektora, ze strony 
organów powiatu na tym etapie, w którym się w tej chwili znajdujemy, aby robić wszystko, 
by redukując koszty przetrwać do końca roku w systemie, który w tej chwili obowiązuje, nie 
znajduje to w pełni zrozumienia w obsadzie pracowniczej szpitala. Będziemy nadal 
prowadzić rozmowy, aż do momentu jak zespół do spraw restrukturyzacji służby zdrowia 
podejmie określone kierunkowe rozstrzygnięcia. Nie mogą jednak te wszystkie działania 
odbyć się bez współpracy z pracownikami, których one dotyczą.  Wielokrotnie o to 
apelujemy, apeluje o to p. dyrektor na spotkaniach z pracownikami. Będziemy nadal jeszcze 
zabiegać o zrozumienie ze strony pracowników. Pojawiło się ono w wielu szpitalach w 
naszym otoczeniu. Nie tylko nasz szpital walczy o przetrwanie. Ma on relatywnie jeszcze 
niskie zadłużenie, co stanowi atut, co nie znaczy jednak, że nie generuje zadłużenia w ogóle.  

Trwa w tej chwili walka o byt szpitali. Załogi szpitali w Dębnie, Pyrzycach, Policach  
w tej chwili rozumieją, że kto nie znajdzie się w sieci, tego poprostu już nie ma jako zakładu 
pracy. Są takie szpitale, które mając już duże zadłużenie, mając taką samą dyrektywę 
oszczędzania kosztów, jaką ma nasz szpital, zgadza się nie tylko na rezygnację z podwyżek, 
jeśli chodzi o cały personel medyczny, ale zgadza się także na obniżenie zamrożonych płac na 
3 lata zgodnie z kodeksem pracy. Robią to w poczuciu odpowiedzialności za swoją 
przyszłość. Będziemy robić wszystko, ale nie za wszelką cenę, aby pracownicy naszych 
jednostek zrozumieli, że tylko we współdziałaniu z nimi, a nie przeciwko możemy ratować te 
placówki. Jeżeli tak się nie stanie, to nie możemy pokonać oporu materii w postaci 
niezrozumienia tego, że mamy wolę współdziałania, po to żeby coś ratować, a nie żeby coś 
niszczyć. Żaden organ powiatu nie jest w stanie ratować kogoś wbrew jego woli. Jeżeli nasze 
prośby o zrozumienie nie przyniosą efektu, to pragnę państwa uprzedzić, że będziemy musieli 
podejmować bardzo trudne decyzje.  
 Minister Janik powiedział, że reforma samorządowa nie do końca się udała. 
Samorządność powiatowa jest w jakiś sposób ułomna. Powiaty są najbardziej zadłużonymi 
jednostkami samorządowymi w państwie. To m.in. skłania wielu specjalistów od samorządu 
terytorialnego, aby zrobić coś, by przełamać tą złą passę, dlatego, że ten problem może się 
tylko pogłębiać. Zaczekamy na decyzję władz państwowych. Będziemy musieli sobie 
poradzić z problemami, które nas indywidualnie dotyczą. Nikt ich za nas nie rozwiąże. Stąd 
też te problemy podejmujemy. Nie uciekamy przed nimi, ale zdajemy sobie w pełni z tego 
sprawę, że nie ma „złotego środka”. Apelujemy niejednokrotnie do wszystkich, którzy swoim 
doświadczeniem i wiedzą na temat rozwiązań stosowanych w kraju, mógłby się z nami 
podzielić. Jesteśmy otwarci na każdą sugestię, każda będzie przedmiotem dyskusji na 
zarządzie i w łonie zespołu ds. restrukturyzacji. Zespół podjął decyzję, że sesja na której 
chcemy państwu przedstawić wypracowane propozycje, tak aby stały się przedmiotem 
publicznej debaty zostanie zorganizowana w drugiej połowie maja. Jest to ostateczny czas, 
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aby podjąć właściwe decyzje. Będą one skutkowały w przyszłym roku. Od naszych 
zaproponowanych rozwiązań, także konsekwencji, które się z nimi wiążą będzie zależało to, 
w jakim kształcie na terenie powiatu gryfińskiego będą zabezpieczane potrzeby zdrowotne 
mieszkańców. Bardzo proszę radnych o zapoznanie się z materiałami, które otrzymali, 
ponieważ jest to baza do wyciagnięcia określonych wniosków i wytyczenia kierunków,         
w których będziemy się poruszać. Gdyby ktoś z państwa chciał uczestniczyć w posiedzeniach 
zespołu, ma jakieś sugestie, może w każdej chwili wziąć udział w pracach tego zespołu.  
Proszę w tej sprawie kontaktować się z p. Jarosławem Witeńko – koordynatorem ds. ochrony 
zdrowia.                                             
 
Ad.XII.  
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
 
Odpowiedzi na interpelacje udzielili:  
11/VI/2003 Starosta Ewa De La Torre: na interpelację p. radnego R. Laski i p. radnej          
A. Zielińskiej zostanie udzielona odpowiedź pisemna.  
10/VI/2003 Członek Zarządu Adam Nycz: chciałbym rozwiać wątpliwości, czy 
zabezpieczone są interesy powiatu, jeśli chodzi o zamianę kotłów „Strebel”, na kotły 
„Ditrich”. Mogę zapewnić p. radnego, że interesy powiatu zostały zabezpieczone. Nie 
dokładamy ani złotówki do tej zamiany. Parametry techniczne według opinii fachowców w 
pełni odpowiadają wymogom nadzoru technicznego. Kotły te nieco się różnią, w związku        
z tym wykonawca prosił nas o tę zamianę.   
 
Ad.XIII.  
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Radna A. Zielińska:  w materiałach poglądowych otrzymaliśmy apel p. Burmistrza Piłata.    
o udzielenie pomocy finansowej Emilce i Ewelinie Solińskim. Proponuję składkę radnych na 
ten cel po 100 zł.  
Starosta Ewa De La Torre: starostwo również włączyło się w tę akcję, udostępniliśmy salę 
dla Forum Kobiet, które w trakcie „Dni Gryfina” organizuje sprzedaż różnych drobiazgów. 
Dochody z tej sprzedaży, również zostaną przeznaczone na ten cel. Włączyli się w to również 
nauczyciele ze szkół podstawowych, sołtystwie, media. Pieniążki, które dzisiaj zbierzemy 
zostaną wpłacone na konto.   
Przewodnicząca: również po sesji można te pieniążki wpłacić w Biurze Obsługi Rady.  
Radna A. Zielińska: gdzie mogłabym się zapoznać z planem modernizacji budynku DPS      
w Trzcińsku Zdroju.  
12/VI/2003 Wicestarosta J. Ruciński:  dokumentacja ta jest do wglądu u p. dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju oraz u. p. Niedzielskiego w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami.      
Na tym posiedzenie zakończono.  
  
Protokołowali:  
Katarzyna Stalinger  
Marcin Wegner  
 
        Przewodnicząca Rady Powiatu 
 
                  Lidia Pięta   
 
 


