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Protokół Nr XIV/2004 
z obrad XIV sesji Rady Powiatu II kadencji w Gryfinie 

w dniu 28 kwietnia 2004 r. 

Obrady XIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie odbyty się 29 grudnia 2003 r. w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Sesja rozpoczęła się o godz. 
1410 i trwała dogodź. 1625. 

Obrady otworzyła i po stwierdzeniu ąuorum (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 (zal. 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 Panią Beatę Dróżdż. Propozycję radni przyjęli 
jednogłośnie. 

2) Przewodnicząca poinformowała, że jest jedna zmiana do porządku obrad: 
a)    po    wnioskach    i    interpelacjach    radnych    udzielimy    głosu    przedstawicielom 
kombatantów. 

3) W dalszej kolejności radni przyjęli jednogłośnie protokół z XIII sesji Rady Powiatu 
w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004 r. 

Ad. II. 
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady 
Powiatu. 
Starosta Ewa De La Torre poinformowała, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z prac 
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami (zał. nr 4). Na ostatnim posiedzeniu Zarządu w 
dniu 19 kwietnia b.r. rozpatrywaliśmy ewentualność powierzenia na okres 5 następnych lat 
szkolnych stanowiska dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie. Pani dyrektor spisuje się wyśmienicie i 
istnieje taka możliwość prawną, aby przedłużyć jej tę umowę i powierzyć te funkcję na 
kolejne 5 lat bez konkursu. My jednak kategorycznie podtrzymujemy swoje deklaracje, że 
każdorazowo przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych będziemy ogłaszać konkursy. Mimo 
tego, że ustawa nas do tego upoważnia, aby z konkursu zrezygnować został on już ogłoszony. 
W najbliższym ogłosimy konkurs na Naczelnika Wydziału Transportu i Komunikacji, 
Naczelnika Wydziału Remontów i Inwestycji, Naczelnika Wydziału Promocji. Informacji 
i Współpracy Międzynarodowej, a także na Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu. Ma to 
związek ze zmienionym regulaminem organizacyjnym. Na tym posiedzeniu Zarządu 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury. Kultury Fizycznej i Sportu przekazał pewne 
koncepcje, które wymagają konsultacji z radnymi nt. sytuacji szkół specjalnych na terenie 
powiatu gryfińskiego. Składał w tej sprawie interpelację radny M. Racinowski. , byliśmy już 
wówczas w pewnym stadium prac w tej kwestii. Spotkaliśmy się z załogami tych obu szkół 
specjalnych położonych na terenie gminy, tj. ZSS w Gryfinie i ZSS w Nowym Czarnowie. 
Przedstawiliśmy swoje koncepcje, poddaliśmy je publicznej konsultacji i będziemy tak 
działać dalej. Zaproponowaliśmy ponadto Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej, 
aby odbyło się wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie, rozpoznanie tychże koncepcji 
i ewentualne zaopiniowanie ich dla potrzeb Zarządu. Prawie na każdym posiedzeniu Zarządu 
przedmiotem dyskusji byry kredyty zaciągnięte w EURO. Prowadzimy intensywne rozmowy 
na ten temat z przedstawicielami banków, mówimy o różnych mechanizmach finansowych, 
prosimy o radę tych, którzy się tym zajmują. Możemy się spodziewać, że na kolejnej sesji ten 
temat powróci i my będziemy chcieli go wywołać. Przyjedzie specjalista, który zaprezentuje 
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Państwu różne mechanizmy zaciągania kredytów w dobie wejścia do Unii Europejskiej. 
Będziemy prosić p. Przewodniczącą Rady o ustalenie terminu sesji w maju. 

W dalszej kolejności Starosta Ewa De La Torre przedstawiła kalendarium wydarzeń 
miedzysesyjnych (zał. nr 5). 
Starosta E. De La Torre: chciałabym Państwa poinformować, że wpłynęło do nas 
podziękowanie przekazane przez p. Władysława Józefa Krzempka i p. Tomasza Jana 
Szczepańskiego Prezesa Zarządu Związku Kombatantów za pomoc i współpracę 
w organizacji uroczystości rocznicowej w Siekierkach. Ponadto przekazaliśmy na Państwa 
ręce zaproszenie na cykl imprez „Witamy w Europie". Mamy nadzieję spotkać się ze 
wszystkimi radnymi powiatowymi 30 kwietnia b.r. o godz. 23 5 Pojawi się na moście 
Gryfino - Mescherin również Starosta Uckemark Klemens Schmiz oraz jego radni. Chcę 
Państwa poinformować, że następnego dnia po kilku latach starań zostanie uruchomione dla 
ruchu samochodowego przejście graniczne Gryfino - Mescherin. Chciałabym również 
poinformować, że rozpoczynamy realizację inwestycji: „Przebudowa drogi Stare Czarnowo -
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie - Kołowo" z udziałem środków z funduszu 
SAPARD. W wyniku działalności komisji przetargowej został wyłoniony wykonawca drogi. 
Na zakończenie chciałabym Państwa poinformować, że wczoraj otrzymaliśmy ostatnią 
decyzję restrukturyzacyjną w sprawie restrukturyzacji zadłużenia jeśli chodzi o należności 
publicznoprawne SPZZOZ. Oznacza to, że w tej chwili 8.094.986 zł mamy spłacone 
z zadłużenia SPZZOZ, z czego zainwestowane przez powiat 3.385 tys. zł zaowocowało 
umorzeniami na łączną kwotę 4.709 tys., co daje łączną kwotę spłaty zadłużenia 8.094 tys. zł 
(zał. nr 6). Oznacza to, że jesteśmy po roku ciężkiej pracy, która w tej chwili daje owoce. 
W budżecie 2004 r. otrzymaliście Państwo propozycje, aby przeznaczyć określona kwotę na 
spłatę drugiego etapu zadłużenia, tym razem w stosunku do byłych pracowników SPZZOZ. 
Tym samym po spłacie tych 8 min zł, będziemy chcieli prosić Państwa, abyście podjęli 
rozmowy na temat tego, w jaki sposób będziemy chcieli zdobyć pieniądze, które będziemy 
musieli pozyskać albo poprzez wypuszczenie obligacji, albo zaciągnięcie kredytu, by móc 
w tym roku wypłacić pieniądze byłym pracownikom SPZZOZ, którzy czekają na nie od 5 lat. 
Bowiem kolejnym etapem, aby zamknąć problem SPZZOZ będzie spłata pozostałych 
wierzycieli, do czego dążymy i publicznie oświadczam, że 'jesteśmy już na tej drodze, a nie 
zawracamy z niej". Będzie to jeszcze trochę trwało, ale mam nadzieję, że rok 2004 - rok 
wejścia do Unii Europejskiej będzie także optymistyczny dla byłych pracowników SPZZOZ. 
Radny J. Podleśny: ze sprawozdania z prac Zarządu dowiedziałem się, że Zarząd podjął 
decyzję o przeniesieniu Domu Dziecka z Binowa do Chojny. Jednak ostatnio była w telewizji 
informacja, ze pracownicy i dzieci są innego zdania. Czy dyrektor zatrudniony przez 
p. Starostę nie powinien również reprezentować stanowiska p. Starosty w tej kwestii? Starosta 
E. De La Torre: chciałam podziękować radnemu Podleśnemu za głos rozsądku w tej 
sprawie. Chciałam tylko przypomnieć Państwu, że Urząd Wojewódzki w wyniku kontroli, 
które sami wywołaliśmy ewidentnie wykazał nam, ze Dom Dziecka w Binowie nie może być 
domem dla 43 dzieci w chwili wejścia do Unii Europejskiej po 2006 r., ponieważ w żadnym 
wypadku w tym obiekcie nie można spełnić wymogów standaryzacji. Ponieważ uważamy 
także Nie mogą być tak przepełnione pokoje, nie może być brak pokoju do „cichej nauki", nie 
może być tam mieszkania przejściowego, a więc warunków lokalowych, które tam w tej 
chwili występują. Ponieważ uważamy także, że przyczyną całego nieszczęścia w Domu 
Dziecka w Binowie była praca w warunkach absolutnej izolacji od życia zewnętrznego. Nie 
dlatego, że ktoś tak chciał, ale dlatego, że obiekt w którym się on znajduje jest znakomitym 
miejscem do wypoczynku czy wyjazdu na kolonie, ale nie miejscem, które uczy życia. Nie 
ma tam ponadto żadnych szkół, nie ma odpowiedniego nadzoru pedagogicznego ze strony 
wyspecjalizowanych placówek typu poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Uznaliśmy 
zatem, że dom dziecka żyje własnym wewnętrznym życiem i że dzieci, które są już obarczone 
społecznie trafiając tam, ten stan izolacji tylko pogłębiają. W tej kwestii były już od dawna 
prowadzone dyskusje, również w poprzedniej kadencji. Jako władze powiatowe mamy 2 
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problemy do rozwiązania: 1) niemożność spełnienia wymogów standaryzacji w Binowie, 2) 
wygasa nam ze względu na obniżającą się liczbę uczniów Specjalny Ośrodek Szkolno 
- Wychowawczy, w którym pozostaje pusty internat, w którym sąjuż wyremontowane okna, 
Jego powierzchnia umożliwia nam po gruntownym remoncie spełnienie tychże wymogów. 
Ponieważ mamy 2 lata na spełnienie wszystkich wymogów, stwierdziliśmy, że Chojna jest 
idealnym miejscem do funkcjonowania domu dziecka, dlatego, ze przez płot ma jedną szkołę, 
ma   2   szkoły   ponadgimnazjalne,   ma   szkory   podstawowe,   poradnię   psychologiczno 
- pedagogiczną.  Ponadto jest miastem,  ma dom kultury,  biblioteki,  wszystko  co jest 
niezbędne, aby młody człowiek uczył się życia i wszystko co jest niezbędne, aby mu stworzyć 
godziwe warunki według obowiązujących standardów. Pojechaliśmy jako Zarząd do Domu 
Dziecka w Binowie, aby spotkać się z pracownikami. Zaproponowaliśmy im, aby zechcieli 
przemyśleć, gdyż będzie to trwało jeszcze 2 lata, więc jest czas, aby podjąć odpowiednie 
działania. Powiedzieliśmy im o powodach i złożyliśmy propozycje, że my mówiąc o relokacji 
nie mamy zamiaru kogokolwiek zwalniać. Na 19 pracowników 9 mieszka w Binowie, a 10 
dojeżdża z zewnątrz. W związku z tym, że szczególnie pracownicy obsługi byli zaniepokojeni 
tym, że sobie nie poradzą z dojazdami, powiedzieliśmy, że są 2 lata, aby móc również 
indywidualnie podejść do ich prywatnych spraw pracowniczych. Wychodzimy z założenia, że 
dom dziecka jest przede wszystkim domem dla dzieci, a nie miejscem pracy, które ma się 
dostosować do tego jak pracownicy sobie wyobrażają, ze jak blisko ma być to miejsce pracy 
od miejsca zamieszkania. Nie da się pogodzić tego typu elementów. Zaproponowaliśmy jako 
Zarząd - pracownikom, którzy maja określone kwalifikacje, podjęcie z nami rozmów na 
temat bycia odpłatnie rodziną zastępczą, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzenia 
pogotowia opiekuńczego lub podjęcia pracy w innych placówkach należących do powiatu 
gryfińskiego. Żadna z tych propozycji nie została przez pracowników przyjęta, żaden z 
pracowników nie przedstawił odmiennej koncepcji w tej dziedzinie. Wprawdzie nie było 
głośnej krytyki, ale nie było też żadnych propozycji, ani żadnego odniesienie się do tych 
propozycji. To co w tej chwili mówią pracownicy na ten temat, ze nie chcą relokacji, moim 
zdaniem nie reprezentują interesu dzieci, reprezentują swój interes, bo nie maja żadnych 
argumentów na to, dlaczego chcą utrzymania statusu domu dziecka w Binowie, jeżeli na 43 
wychowanków, 17 stale mieszka w internatach, tylko dlatego, ze w Binowie nie ma szkół 
ponadgimnazjalnych ani szkoły specjalnej. Uważam za oburzająca sytuacje, w której dziecko 
specjalnej troski chodzące do szkoły specjalnej w Gryfinie mieszka w internacie na ul. 
Łużyckiej, czyli wychowuje się samo, a ono nadal w ewidencji jest jako wychowanek domu 
dziecka. Nie uważam, aby ktokolwiek z Państwa mógł powiedzieć, że 15-letnie dziecko 
o   określonych  ograniczeniach psychosomatycznych,   chodzące  do   szkoły  specjalnej  w 
Gryfinie, mieszkające samo w internacie, dojeżdżające na weekendy do domu dziecka, to jest 
dobry model wychowania. Uważamy, że w związku z tym, że tak wielu wychowanków musi 
przebywać   poza  domem  dziecka,   nie   będziemy  kierować   się   wygodą pracowników. 
Apelujemy się do nich o współdziałanie. Wygłaszają poglądy, które są odmienne od tego, co 
myślą radni jak  i opinia publiczna.  Konsultowaliśmy to  z poradniami psychologiczno 
- pedagogicznymi, z urzędem wojewódzkim - wszyscy uważają,  że jest to wyśmienity 
pomysł. Nie jest on taki tylko dla tych, którzy uważają, że wolą do pracy chodzić, a nie 
jeździć.  Nie  zamierzamy kierować  się tego typu indywidualnymi oczekiwaniami ludzi, 
którym  zaproponowaliśmy pracę,  a jeżeli  nie  chcieliby jej  przyjąć,  zaproponowaliśmy 
alternatywę. Chcieliśmy się zająć wszystkimi. Jeżeli ktoś będzie publicznie wygłaszał tego 
typu opinie, ale w żaden sposób ich nie uzasadni, to będzie to przedmiotem indywidualnej 
oceny. I chyba tak musi być, bo poprostu tak jest uczciwie. 

W dalszej kolejności Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Tomaszowi 
Szczepańskiemu - Prezesowi Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych. 
T. Szczepan ski: sztandar naszego Związku w tym roku w Siekierkach został uhonorowany 
przez marszałka województwa  zachodniopomorskiego  pana Zygmunta Meyera -  Złotą 
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Odznaką Gryfa Pomorskiego za działalność w terenie. Postawiliśmy sobie kilka zadań, które 
przy udziale wspaniałych ludzi miasta, powiatu i gmin mogliśmy zrealizować. 
Postanowiliśmy ufundować tablicę pamiątkową w kościele w Gryfinie na pamiątkę tego, że 
tacy ludzie byli i działali. Dziękuję wszystkim za pomoc w tym okazaną. Wmurowanie tej 
tablicy odbędzie się 16 maja o godz. 1200, na które wszystkich państwa serdecznie zapraszam. 
Zebraliśmy się tutaj jednak po to, by Zastępca Komendanta WKU Szczecin - Podjuchy 
mianował na wyższy stopień oficerski jednego z naszych wspaniałych członków - kolegę 
Michała Bigusa. Przybyliśmy tu również w celu udekorowania za zasługi dla Związku 
Kombatantów kolegę Andrzeja Szczepaniaka, redaktora miejscowego dziennika. Jest to 
człowiek, który przedstawia nas medialnie, robi nam zdjęcia, po prostu wszędzie z nami jest. 

W dalszej kolejności mjr Zbigniew Puk - Zastępca Komendanta WKU w Szczecinie 
- Podjuchach w imieniu Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego mianował 
Michała Bigusa na stopień porucznika, a następnie Tomasz Szczepański - Prezes Związku 
Kombatantów udekorował Andrzeja Szczepańskiego odznaką za zasługi dla Związku 
Kombatantów RP. 

Ad. III. 
Wnioski i interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono wniosków i interpelacji. 

Ad.IV. 
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 
za 2003 rok (druk nr 2/XIV); 

Nie zgłoszono pytań i uwag do sprawozdania. 

Ad.V. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego za rok 
2003 (druk nr 3/XIV): 

Nie zgłoszono pytań i uwag do sprawozdania. 

Ad. VI. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2003 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w 
Gryfinie (druk nr 4/XlV) - aari. nr 16. Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie stanowisk 
komisji (zał. nr 7-11), 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Józef Medyński przedstawił stanowisko 
komisji w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2003 rok (zał nr 12). 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ziętek przedstawił opinię 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2003 rok wraz z wnioskiem do 
Rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie (zal. nr 13). 

Przewodnicząca Rady Lidia Pięta odczytała uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2003 rok (zał. nr 14) 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 w Gryfinie za rok 2003 (zal. nr 15). 

Przewodnicząca Rady Powiatu Lidia Pięta odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie. W wyniku głosowania jawnego uchwała Nr XIV/152/2004 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2003 rok raz udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie została przyjęta bezwzględną większością 
głosów (przy 16 za, 3 wstrzymujących się). 
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Ad. VII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2003 rok (druk nr 5/XIV) -
zał. nr 17. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7-11), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/153/2004 została 
przyjęta jednogłośnie. 

Ad. VIII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XH/120/2003 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 6/XIV) - zał. nr 18. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7-11), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/154/2004 została 
przyjęta większością głosów (przy 18 za, 1 wstrzymującym się). 

Ad. IX. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2004 r. (druk nr 7/XIV^ - zał. nr 19. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7-11), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/155/2004 została 
przyjęta jednogłośnie. 

Ad.X. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 
2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Gryfinie (druk nr 8/XIV> - zał. nr 20. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7-11), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/156/2004 została 
przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XI. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie obciążenia nieruchomości w Binowie. 
będącej własnością Powiatu Gryfińskiego. służebnością gruntowa dojazdu i dojścia 
(druk nr 9XIV) - zał. nr 21, 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7-11), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/157/2004 została 
przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ograniczenia używania jednostek 
pływających z napędem spalinowym w obrębie jeziora Morzycko (druk nr 10XIV) - zał. nr 
22. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7-11), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/158/2004 została 
przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XIII. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego (druk nr 11/XIV) - zał. nr 23. 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7-11). 
Radna D. Bus: wnoszę o nie odczytywanie całości projektu uchwały. 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/159/2004 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XIV. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/lł 8/2003 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie udziełenia z budżetu Powiatu dotacji 
celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy 
w Gryfinie (druk nr 12/XIV); 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zał. nr 7-11), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/160/2004 została 
przyjęta większością głosów (przy 13 za, 1 przeciw. 3 wstrzymujących się). 

Ad. XV. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 
2004 r. (druk nr 13/XIVh 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zal. nr 7-11). 
Radna D. Bus: wnoszę o nie odczytywanie całości projektu uchwały. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania 
uchwa ła Nr XIV/161/2004 zosta ła przyję ta  większością  g łosów (przy 17 za,  
1 wstrzymującym się). 

Ad. XVI. 
Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków przeznaczonych na te zadania w 2004 r. (druk nr 14/XTV); 

Przewodnicząca poprosiła o stanowiska komisji (zal. nr 7-11), odczytała projekt 
uchwały i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XIV/158/2004 została 
przyjęta jednogłośnie. 

Ad. XVII. 
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono wniosków i interpelacji. 

Ad. XVIII. 
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Starosta Ewa De La Torre: chciałabym w imieniu członków Zarządu i wszystkich osób, 
które pracowały nad budżetem serdecznie podziękować wszystkim radnym za udzielenie nam 
absolutorium. Obiecuję, że będziemy się starali również w tym roku sprostać Państwa 
oczekiwaniom i w zakresie szczegółowości tego budżetu, informacji dodatkowych, które będą 
chcieli Państwo uzyskać. Będziemy się jeszcze bardziej starać, aby to absolutorium było nam 
przyznawane z pełnym przekonaniem. Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowały: 
Katarzyna Stalinger 
Beata Dróżdż 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Lidia Pięta 


