Protokół nr II (2)

Gołdapi

z Sesji Rady Powiatu w

w dniu 7 grudnia 2018 r.

w godz.12°0-13°3

W posiedzeniu wzięło udział 15

członków.

Obecni:
1. Andrzej

Ciołek

2. JózefDominiuk
3. Jarosław Wiktor Dzienis
4 . Anna Falińska
5. Wacław Grenda
6. Alicja Anna Iwaniuk
7.

Małgorzata

Marianna Kuliś

8. Marek Kuskowski
9. Marian Tadeusz Podziewski
1O. Leszek Retel
11.

Grażyna

Barbara Senda

12. Karol Szablak
13. Wioletta Tomaszewska-Walc
14. Marzanna Marianna Wardziejewska
15. Stanisław Wójtowicz

Ad. l
Przewodnicząca

Rady Powiatu Pani Anna

sesji Rady Powiatu w
rejestrujących
Państwo

Gołdapi, iż

obraz i dźwięk.

obrady

Falińska poinformowała

są

Przebywając

wszystkich uczestników

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń

na sali konferencyjnej podczas obrad, zgadzają się

na publikację swojego wizerunku i

głosu.

Transmisja na

żywo

z obrad

dostępna

jest

w sieci internetowej na kanale YouTube serwisu Google.

Przywitała przybyłych

na

Sesję

Radnych Rady Powiatu oraz

przybyłych

dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, kierowników
pracowników Starostwa Powiatowego naczelników
Gołdapskiego otworzyła

do protokołu!

wydziałów,

obrady II (2) Sesji Rady Powiatu /lista

służb,

media,

na

sesję gości,

inspekcji i

mieszkańców

straży,

Powiatu

obecności w załączeniu - zal. nr I

Ad.2
Przewodnicząca

obrad

/porządek

Rady Powiatu Pani Anna Falińska przedstawiła proponowany porządek

obrad w załączeniu- zal. nr 2 do protokołu/.

Przewodnicząca zapytała,

Radny Pan

Jarosław

czy Radni mają uwagi bądź sprostowania do porządku obrad.

Dzienis

zapytał:

,,czy

otworzyła

pani

sesję

nadzwyczajna czy

zwyczajną?"

Przewodnicząca

Rady Pani Anna

Falińska odpowiedziała, że

j est to sesJa w trybie

nadzwyczajnym
Radny Pan Jarosław Dzienis poprosił żeby pisać w jakim trybie są zwoływane sesje.
Więcej

uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeszła

do kolejnego punktu obrad

Ad. 3a

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska
uchwałę

przedstawiła uchwałę

Rady Powiatu

zmieniającą

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego /uchwala Rady Powiatu w załączeniu

- zal. nr 3 do protokolu!

Sekretarz Powiatu Pani Anna
posiedzeniu Komisji
Przewodnicząca

Stałej

poinformowała, iż uchwała była szczegółowo

omówiona na

Rady Powiatu.

Rady Pani Anna Falińska przedstawiła pozytywną opinię komisji

stałej

rady

powiatu o autopoprawce do budżetu na 2019 r.
Przewodnicząca zapytała:

Pytań

czy są pytania do przedstawionej

uchwały

Rady Powiatu?

nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Glosowano w sprawie:
zmieniającej uchwały w

sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego,
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Wyniki glosowania
ZA: 14, PRZECIW: O,

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

1, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (14) Andrzej

Ciołek,

Małgorzata

Iwaniuk,

Leszek Retel,

Kuliś,

Marianna

Grażyna

Grenda, Alicja Anna

Marek Kuskowski, Marian Tadeusz Podziewski,

Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc,

Marzanna Marianna Wardziejewska,
WSTRZYMUJĘ SIĘ

Falińska, Wacław

Józef Dominiuk, Anna

Stanisław

Wójtowicz

(1) Jarosław Wiktor Dzienis

Ad.3b
Przewodnicząca

w sprawie

Rady

powołania

Pani

Anna

Falińska

przedstawiła

uchwały

Komisji RewizY.inej /uchwala Rady Powiatu w

Rady Powiatu

załączeniu - zal. nr 4 do

prot okolu/.
Przewodnicząca

Rady Pani Anna

kolejnego punktu

porządku

tj.

z dnia 5 czerwca 1998 r. o
w Radzie
oraz

proponuję

członka

o

powołania członków

samorządzie

powiatowym.

aby Komisja Rewizyjna

odbędzie się

zgłaszanie

poprzez

liczyła

podjęcie

Biorąc

3 osoby.

pod

przez

że należy przegłosować

uwagę liczbę

Radnych

Przewodniczącego, zastępcę

Radę

związku

Powiatu

kandydatów do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Anna Falińska dodała również,

do realizacji

Komisji Rewizyjnej art. 16 ust. 1 ustawy

Komisji RewizY.inej wybiera Rada Powiatu, w

Komisji Rewizyjnej
Proszę

Falińska poinformowała, że przystępujemy

z tym

powołanie

odrębnej uchwały.

Przewodnicząca

Rady Pani

oddzielnie każdą kandydaturę wraz ze

wskazaniem jego funkcji w Komisji.

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska
Tomaszewską-Walc,

zgłosiła

Radną

która według niej jest osobą dociekliwą i sprawdzi

się

Panią

Wiolettę

w tej komisji.

Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc wyraziła zgodę na członkinię komisji.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Rada Powiatu 10 glosami za przy 5 glosach

wstrzymujących

wyraziła

zgodę

na kandydaturę Pani Wioletty Tomaszewskiej Walc w komisji Rewizyjnej.
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Wicestarosta Pan Andrzej

Ciołek zaproponował

na przewodniczącego komisji Rewizyjnej

Radnego Pana Marka Kuskowskiego.

Radny Pan Marek Kuskowski

wyraził zgodę.

Radny Pan Jarosław Dzienis zapytał „czy radny może być przewodniczącym dwóch komisji".

Przewodnicząca

Rady Pani Anna

Falińska poprosiła

o opm1e Radcy prawnego w tym

odpowiedział, że

komisja rewizyjna i komisja skarg

zakresie.
Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga

i wniosków nie jest komisją stała i nie ma żadnych przeciwskazań.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

wstrzymujących

Rada Powiatu 9 glosami za przy 6 glosach

wyraziła

zgodę

na kandydaturę Pana Marka Kuskowskiego na przewodniczego Komisji Rewizyjnej.

Wicestarosta Pan Andrzej

Ciołek zaproponowała

członka

na

komisji Rewizyjnej Radnego

Pana Stanisława Wójtowicza.

Radny Pan Stanisław Wójtowicz wyraził zgodę.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Rada Powiatu 10 glosami za przy 5 glosach
na kandydaturę Pana

Stanisława

Wójtowicza na

Radca Prawny Pani Eugeniusz Noga
być

wybrany jedne na

Starosta

Pani

wiceprzewodniczącej

członka

zasugerował, że

funkcję wiceprzewodniczącego

Marzanna

Marianna

komisji Rewizyjnej

wstrzymujących

z

wyraziła

zgodę

Komisji Rewizyjnej.

pośród

dwóch

członków

powinien

komisji.

Wardziejewska

zaproponowała

na

funkcję

Radną Panią Wiolettę Tomaszewską-Walc.
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Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Rada Powiatu 11 glosami za przy 4 glosach
na

kandydaturę

wstrzymujących

Pani Wioletty Tomaszewskiej Walc na

wyraziła

wiceprzewodniczącą

zgodę

komisji

Rewizyjnej.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska przedstawiła skład komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący

Komisji: Pan Marek Kuskowski

Wiceprzewodnicząca
Członek

Komisji: Pani Wioletta Tomaszewska-Walc

Komisji: Pan Stanisław Wójtowicz

Przewodnicząca zapytała

czy

są

jeszcze

jakieś

pytania do przedstawionej

uchwały

Rady

Powiatu?

Pytań

nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Glosowano w sprawie:
powołania

Komisji Rewizyjnej.

Wyniki glosowania

ZA: 10, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:

ZA (10) Andrzej

Ciołek,

Marek Kuskowski,

Anna

Grażyna

Falińska,

Alicja Anna Iwaniuk,

Małgorzata

Marianna

Kuliś,

Barbara Senda, Karol Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc,

Marzanna Marianna Wardziejewska, Stanisław Wójtowicz
WSTRZYMUJĘ SIĘ

(5) Józef Dominiuk,

Jarosław

Wiktor Dzienis,

Wacław

Grenda, Marian

Tadeusz Podziewski, Leszek Retel

Ad. 3c
Przewodnicząca

w sprawie

Rady

powołania

Pani

Anna

Falińska

przedstawiła

uchwały

Rady

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji / uchwala Rady Powiatu w

Powiatu
załączeniu

- zal. nr 5 do protokołu!
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Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska poinformowała, że zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
będzie liczyła 3 osoby. Przewodniczącego, zastępcę oraz członka Komisji wybiera Rada

Powiatu, w związku z tym powołanie odbędzie się poprzez podjęcie przez Radę Powiatu
odrębnej uchwały. Proszę o zgłaszanie kandydatów do prac w Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji. Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska dodała również, że należy przegłosować
oddzielnie każdą kandydaturę wraz ze wskazaniem jego funkcji w Komisji.

Radny Pan Wacław Grenda poprosił o przeczytanie zakresu obowiązków komisji Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodnicząca Pani Anna Falińska odpowiedziała, że skargi na działania zarządu

i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz składane przez obywateli wnioski i petycje,
po ich zarejestrowaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami i trybem wykonania czynności
kancelaryjnych w starostwie, przewodniczący rady kieruje do rozpatrzenia przez komisję
skarg, wniosków i petycji. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzi od 3 do
5 radnych.

Komisja

skarg,

wniosków

i petycji

współpracuje

z innymi

komisjami.

Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji niezwłocznie po otrzymaniu skargi,

wniosku czy petycji zwołuje posiedzenie komisji celem: określenia sposobu ich rozpatrzenia,
merytorycznego jeśli zachodzi taka konieczność; przygotowania po rozpoznaniu sprawy,
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem jeżeli zachodzi taka potrzeba. Biuro rady i zarządu
prowadzi rejestr petycji, skarg i wniosków, do których rozpatrzenia właściwa jest rada.
Postanowienia Rozdziałów 3 i 4 niniejszego Działu, stosuje się odpowiednio do komisji
skarg, wniosków i petycji.
Radny Pan Wacław Grenda zapytała o diety jakie będą otrzymywali radny za pełnienie
funkcji w tej komisji.
Sekretarza Powiatu Pani Anna Makowska odpowiedziała, że przewodniczący komisji stałej
otrzymuję dietę w kwocie 700 zł przewodniczący komisji rewizyjnej 800 zł radny 600 zł
członkowie zarządu 1100 zł wiceprzewodniczący rady 700 zł przewodniczący rady powiatu

1400 zł.
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Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga
na

chwilę obecną

tu

można

że

wynagrodzenia ze

względu

na to, ze to jest nowe

diety takie same jakie ma przewodniczący komisji

Przewodnicząca

obraz,

odpowiedział, że uchwała dotycząca

Rady Pani Anna

to od nas

zależy kto

zgłosiła

jednak

przypisać

chyba

Państwo mają

jasny

jak będzie wynagradzany za uczestnictwo w tej komisji.

funkcję przewodniczącej

na

ciało

stałej.

Falińska odpowiedziała, że

Starosta Pani Marzanna Marianna Wardziejewska
w komisji

diet nie przewiduje

zapytała

czy

są jacyś chętni

do pracy
Radną

Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Panią Wiolettę Tomaszewską-Walc uzasadniając

tym,

że

pani radna jest

nową radną,

która

ma świeże spojrzenie jak również jest osobą bardzo sumienną i sprawdzi się w tej funkcji.
Radna Pani Wioletta Tomaszewska-Walc wyraziła zgodę
Przewodnicząca
zasiadać

Rady Pani Anna

w tej komisji, dlatego też nasza prośba o

Wicestarosta Pan Andrzej
i po co

nie tylko

Wydaje mi

pozostać

się, że

próby pokazania naszym
monitorowani i nasi
kto po co
a

mógłbym

nasi

mieszkańcom przecież

każdy

Ciołek zaproponował

na

również dać

wie,

pracy

z siebie

zdajemy, to

troszeczkę

są też

że jesteśmy

pewne

publicznie

na to kto chce pracować w radzie

obowiązek pracować

w komisjach rady powiatu,

i bardzo z tego powodu jest mi przykro, bo zarówno

radnych ale nie będę tego

nas doskonale

chęć

na dobro i na rzecz naszych

właśnie

pewne egzaminy które

przejawiają

wymieć

mieszkańcy

są

mogą

dalszych kandydatur.

żeby pracować

szeregowym radnym, ale

do tej rady. Mamy

tego nie

tutaj

to

po to

radni funkcyjny nie

to wszystko obrazuje nam

mieszkańcy mają doskonały podgląd

przyszedł

Państwo

zgłaszanie

Ciołek powiedziała

się daliśmy wybrać myślę, że

mieszkańców
więcej.

Falińska poinformowała, że

znają

i

wiedzą

czynił

na kogo

z oczywistych względów bo przecież
głosowali.

funkcję wiceprzewodniczącego

Wicestarosta Pan Andrzej

Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Radnego Pana Marka Kuskowskiego.
Radny Pan Marek Kuskowski wyraził zgodę.
Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska zgłosiła do pracy w komisji Radnego Pana Wacław

Grendę

Radny Pan Wacław Grenda nie wyraził zgody.
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Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska zgłosiła do pracy w komisji Radnego Pana Józefa

Dominiuka.
Radny Pan Józef Dominiuk nie wyraził zgody.
Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska zgłosiła do pracy w komisji Radnego Pana
Jarosława

Wiktor Dzienisa.

Radny Pan Jarosław Wiktor Dzienis odpowiedział, że to jest pierwsza propozycja dziękuję,
że

Pani zaproponowała ale nie wyrażam zgody.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska zgłosiła do pracy w komisji Radnego Pana

Mariana Tadeusza Podziewskiego.
Radny Pan Marian Tadeusza Podziewski odpowiedział, że pracuje już w jednej komisji
jednocześnie Radny stwierdził iż Przewodnicząca rady żartuje z jego osoby ,jest to dla mnie

ujma nie po to ja pracowałem tyle lat jako samorządowiec jest to dla mnie żenujące
i nie wrażam zgody".
Przewodnicząca

Rady Pani Anna Falińska powiedziała: ,jeżeli pana obraziłam to bardzo

przepraszam ale uważam, że jest to bardzo ważna komisja ponosząca odpowiedzialność
i kluczowa zaraz po komisji rewizyjnej.

Wydawało

mi,

że

praca w radzie jest zaszczytem a

nie ujmą''.
Radny Pan Marian Tadeusz Podziewski odpowiedział, że podjął się pracy w komisji stałej
rady powiatu w tej w której podjęli się wszyscy „podjąłem się pracy w radzie i mam nadzieje,
że ze swojego zadania wywiąże się dobrze i proszę mi nie sugerować, że ja usiądę na ławkę

rezerwowych i nie będę uczestniczył w życiu rady powiatu".
Przewodnicząca
pracować

Rady Pani Anna Falińska dodała, że rozumiem, iż pan Radny nie chcę

w komisji.

Radny Pan Wacław Grenda odpowiedział do Pana Wicestarosty, że nie jest Pan upoważniony
do stwierdzenia zarzutu, iż jesteśmy grupą która ma inne poglądy niż Pan i doskonale Pan
wie, że to nie jest tak jak pan mówi w poprzednich kadencjach złożyłem bardzo dużo
interpelacji i nie które nie doczekały się · nigdy prawidłowych odpowiedzi rozpatrzonych
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na
i

moją prośbę było

zarządem

że

który Pan

zawsze

źle

poniżenie.

i to

współpraca

To nie jest dobra

reprezentował. Zostawiliście

nam

proszę

Pa11stwa

ochłapy

z Panem

i uważacie,

to wszystko jest w porządku?

Przewodnicząca

inny czas ze

Rady Pani Anna

względu

żeby zachęcić

na to,

Falińska odpowiedziała, że

że część

zostawmy podsumowanie na
poprosił

z nas to nowi radni. Pan wicestarosta

radnych do pracy bo to zaszczytna komisja, a nie

żeby budować

o

głos

negatywne

relacje miedzy nami czy też niechęć.

Radny Pan Marian
zrezygnowała

i petycji i

ze swojej funkcji i

będzie

osób które nie
i w niej

chcą pracować

się

Pani

Pani

będzie

żeby

Pani

przewodnicząca

funkcje w komisji skarg wniosków

przewodnicząca zaproponowała
wybrałem

w komisjach. Ja pani radna

ale jeżeli Pani

podpisała

zaproponował,

zajęła zaszczytną

rozwiązana.

sprawa

będę pracował

pod którym

Tadeusz Podziewski

tak

pogrywać

upublicznienie

prace w jednej komisji

to ja upublicznię jeden dokument

a dotyczy to pracy na rzecz Powiatu Gołdapskiego powiedziała

Radny Pan Marian Tadeusz Podziewski.

Przewodnicząca

dokumentem, i
Powiatu

że

się

tam

Gołdapskiego.

zmartwić gdyż

Pani

Rady Anna

powinien

wpisać każdy

dzisiaj

również

się

pod tym

pracować

na rzecz

podpisuje

radny, który chce

,,Jest tam jeszcze sporo wolnego miejsca jednak musze Pana radnego

ten dokument

już został

upubliczniony,

spóźnił się

Pan"

odpowiedziała

Przewodnicząca.

Ciołek odpowiedział, że zmartwiło

Wicestarosta Pan Andrzej
Grendy,
do

Falińska stwierdziła, że

iż

ochłapów,

proponujemy
niech nasi

ochłapy

mieszkańcy

będę miał więcej szczęścia

że

„no czym,
to

ocenią''.

go stwierdzenie Pana Wacława

jest porównanie pracy w komisji

Dobrze,

że

to wszystko

wybrzmiało może

i zaproponuje radnego Pana Leszka Retela.

Radny Pan Leszek Retek nie wyraził zgody.

Wicestarosta Pan Andrzej
i Petycji Radnego Pana

Ciołek zaproponował

Stanisława

na

funkcję członka

komisji Skarg Wniosków

Wójtowicza.
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Radny Pan Stanisław Wójtowicz odpowiedział, że jest rolnikiem i niestety ma ograniczony
czas poświęcenia się dla dobra rady.

Wicestarosta Pan Andrzej Ciołek odpowiedział, że proponuje Panu Radnemu stanowisko
zwykłego członka i przeprasza, że akurat taką funkcję proponuję ale, prosi o podjęcie decyzji

przez Pana radnego,

Pan

Stanisław

żeby

Wójtowicz

nie blokować pracy rady.

wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Pani Anna Falińska przedstawiła skład komisji Skarg Wniosków

i Petycji:
Przewodnicząca Komisji:
Wiceprzewodniczący
Członek

Pani Wioletta Tomaszewska-Walc

Komisji: Pan Marek Kuskowski
Stanisław

Komisji: Pan

Wójtowicz

Przewodnicza Rady Pani Anna Falińska poprosiła o przegłosowanie kolejno składu komisji
Skarg Wniosków i Petycji.

wstrzymujących,

Rada Powiatu 10 glosami za przy 5 glosach
na

kandydaturę

przewodniczącego

Radnej

Pani

Wioletty

kandydaturę

na

funkcję

wyraziła

funkcję

na

zgodę
funkcję

komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Rada Powiatu 9 glosami za przy 6 glosach
kandydaturę

wstrzymujących

Radnego Pana Marka Kuskowskiego na

wiceprzewodniczącej

na

Tomaszewskiej-Walc

zgodę

komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Rada Powiatu 9 glosami za przy 6 glosach
na

wyraziła

Radnego Pana

Stanisława

wstrzymujących

Wójtowicza na

wyraziła

funkcję członka

zgodę

komisji

Skarg Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca zapytał

czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionej uchwały Rady

Powiatu?

Pytań

nie zgłoszono.
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Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Glosowano w sprawie:
powołania

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wyniki glosowania

ZA: 9, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ

SIĘ:

6, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: O

Wyniki imienne:
ZA (9) Andrzej

Ciołek,

Anna

Barbara Senda, Karol
Wardziejewska,

Małgorzata

Alicja Anna Iwaniuk, Marek Kuskowski,

Grażyna

Szablak, Wioletta Tomaszewska-Walc, Marzanna Marianna

Stanisław

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Falińska,

Wójtowicz

(6) Józef Dominiuk,

Jarosław

Wiktor Dzienis,

Wacław

Grenda,

Marianna Kuliś, Marian Tadeusz Podziewski, Leszek Retel

Radna Pani

Małgorzata

przewodniczącym

Marianna

Kuliś zapytała

komisji rewizyjnej, czy tu nie

czy to,

występuję

że

Pan Marek Kuskowski jest

konflikt interesów w przypadku

gdy Pan przewodniczący będzie kontrolował placówki oświatowe?

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga
może się wyłączyć

Radna Pani

odpowiedział, że

Pan przewodniczący za każdym razem

z kontroli.

Małgorzata

Marianna

Kuliś zapytała

co w przypadku gdy dwóch

członków

nie dojdzie do porozumienia to jaką maja podjąć decyzje?

Radca Prawny Pan Eugeniusz Noga

odpowiedział, że

stanowisko komisji rewizyjnej zostanie

zapisane w protokole, natomiast ostatnią decyzję zawsze ma rada powiatu

Radny Pan Marek Kuskowski
że

radni

me

a prywatnym,

odniósł się

dopuszczają

kierując się

odpowiedzialności

za powiat.

do

do kodeksu etycznego radnego w którym jest zapis,

konfliktu

interesu

dobrem wspólnoty a nie

miedzy
jakieś

Proszę również obserwować

interesem

publicznym

grupy rady i ma poczucie

mnie i

moją prace

w

powyższych

komisjach powiedziała Radny.
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Radny Pan Jaro sław Wiktor Dzienis poin fonnował, że też startował w wyborach żeby dbać
o całe dobro powiatu, chciał zgłosić małą zmianę do statutu a mianowicie zapis dotyczący
zwiększenia
że jest to

liczy

członków

komisji od 3 do 5 jednak nie

mógł

tego

zrobić równi eż,

dobry kierunek bo będą oszczędności w powiecie. Prosi aby nie zarzucać mu, że me

chcę pracować

dla dobra. Bo dobro innych było dla mnie ważniejsze ponad własne.

Przewodnicząca

Rady Pani Anna

Falińska poinformowała,

zmiany do porządku, będzie powołana komisja statutowa na

ze

będzie można wprowadzić

najbliższym

posiedzeniu.

Ad. 4
Przewodnicząca

Rady Powiatu Pani Anna Falińska podziękowała za pracę i zamknęła obrady

II (2) Sesji Rady Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się

z 12 stron kolej no ponumerowanych.

Przewodnicząca

Rady

e/ń/70' ~ l>i kR_

Anna Falińska

Protokołowała: Monika Bruszewska, 7.1 2.2018 r$,
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