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Protokół nr 85/IV/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 28 czerwca 2012 r. w godz. od 800 do 1620  w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło 
się posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I . SPRAWY ORGANIZACYJNE   
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Starosta Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- Pismo Burmistrza Gminy Chojna dot. wspólnego wykonania budowy drogi 
wewnętrznej łączącej ul. Wilsona z ul. Bogusława w Chojnie (druk nr 8a/85). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2). 

3. Protokół Nr 84/IV/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych 
w okresie ferii letnich (druk nr 1/85). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły: Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska, Podinspektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – Kinga Koeller.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów 
przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie 
ferii letnich. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych  
w okresie ferii letnich w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 280/2012 w sprawie 
ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-
pedagogicznych w okresie ferii letnich. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK” i Dyrektorowi Poradni Psychologicz no-
Pedagogicznej w Gryfinie. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dot. wniosku Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Objezierze 
o dofinansowanie XIII Biegu Integracyjnego (druk nr 2/85). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Objezierze jednogłośnie wyrażając 
zgodę na dofinansowanie w kwocie 300,00 zł organizacji XIII Biegu 
Integracyjnego, z przeznaczeniem na zakup nagród, medali oraz 
pucharów dla uczestników. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s podpisania listu intencyjnego dotyczącego 
współpracy ze Stowarzyszeniem DIROW w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 3/85). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na 
podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy ze 
Stowarzyszeniem DIROW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Podinspektor Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – Kinga Koeller. 

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru 

kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym 
konkursie ofert na rok 2012 (druk nr 4/85). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie naboru kandydatów na 

członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 
2012. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie 
ofert na rok 2012 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 281/2012 w sprawie naboru 
kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym 
konkursie ofert na rok 2012. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „OŚ”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
 

5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia propozycji wyboru 
Wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
pn. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic 
rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie  
z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów 
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)” (druk nr 5/85). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po zapoznaniu się z propozycją komisji 
przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup wraz z sukcesywną 
dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów 
wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji  
i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)”, Zarząd 
jednogłośnie zatwierdził wybór Wykonawcy tj. firmy PPUH REST S.J.  
z Gorzowa Wlkp. z oferowaną ceną w wysokości 65 368,00 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją w/w zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.272.10.2012.SD 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
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nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego 
utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie na ul. 11 Listopada 16D” (druk nr 6/85). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   
 

Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 
Zarząd zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. „Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu przy 
budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie na ul. 11 Listopada 16D”, 
jednogłośnie wybierając ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe AB M. Andrych z Gryfina z oferowaną ceną  
w wysokości 207 474,38 zł brutto. Nadzór nad realizacją w/w zadania 
powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.272.14.2012.MI 
 
7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu oraz 
udrożnienia istniejących urządzeń odwadniających, powodujących 
miejscowe zastoiska wód na drodze powiatowej  
Nr 1423Z w miejscowości Jelenin (druk nr 7/85). 
 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Zakład Usług 
Melioracyjnych Adam Tomaszewski z Chojny wykonania remontu 
oraz udrożnienia istniejących urządzeń odwadniających, 
powodujących miejscowe zastoiska wód na drodze powiatowej  
Nr 1423Z w miejscowości Jelenin za kwotę 8 160,73 zł brutto. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu 
odwodnienia drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-
Zdrój – Warnice w m. Piaseczno (druk nr 8/85). 

 
Po uzupełnieniu przez Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

wniosku o konieczność wykonania większego zakresu robót 
polegających na ułożeniu krawężników na wjazdach i regulacji 
istniejących, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Spółdzielni 
Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzci ńska – Zdrój wykonania poprawy 
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systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – 
Trzcińsko-Zdrój – Warnice w m. Piaseczno za kwotę 24 846 zł brutto. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 
9. Pismo Burmistrza Gminy Chojna dot. wspólnego wykonania 

budowy drogi wewnętrznej łączącej ul. Wilsona z ul. Bogusława 
w Chojnie (druk nr 8a/85). 

 
Po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Gminy Chojna w sprawie 

wspólnego wykonania budowy drogi wewnętrznej łączącej ul. Wilsona 
z ul. Bogusława w Chojnie, Zarząd wyraził wolę udzielenia pomocy 
finansowej na realizację przedmiotowej inwestycji po 
przeprowadzeniu wymaganych procedur  i uzyskaniu zgody Rady 
Powiatu w Gryfinie. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iż powyższy 
wydatek nie był zaplanowany w budżecie Powiatu w bieżącym roku, 
dlatego środki finansowe mogłyby być przekazane najwcześniej  
w I kwartale 2013 roku, chyba że w ciągu bieżącego roku powstaną 
dodatkowe oszczędności. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „ZD”. 
 

 W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
10. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w harmonogramie wydatków 
budżetowych jednostki na 2012 rok (druk nr 9/85). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w sprawie zmiany  
w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r., 
zgodnie z którym zwiększa się transzę w czerwcu o 5 000,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transzy we wrześniu. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi 
jednostki. 
 
11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
rok 2012 (druk nr 10/85). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
zmniejsza się plan dochodów powiatu i wydatków jednostki o 8,94 zł  
w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała 
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działalność, w związku z rozliczeniem dotacji celowej z Gminy Chojna 
na zadanie w zakresie oświaty, polegające na realizacji zajęć 
rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego  
w Chojnie. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
„ZD” (druk nr 11/85).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów  
i wydatków powiatu o 350 000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy 
pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem 
Gryfi ńskim na dofinansowanie realizacji zadania własnego 
województwa określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – 
Trzcińsko-Zdrój – Warnice na odcinku Żelechowo – Grzybno”. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „ZD”. 

 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału 
„OR” (druk nr 12/85).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. 
Zmniejsza się o 5 600,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe 
pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w związku  
z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej dla uprawnionego 
członka rodziny zmarłego pracownika. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i „OR”. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie – Wydziału „O Ś” (druk nr 13/85).  

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym 
zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych finansowanych środkami  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadanie  
pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Poradni Psychologiczno- 
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Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, 
stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pielęgnacja 
zieleni oraz odwodnienie terenu w obrębie działki”- plan wydatków na 
zadanie 225 662,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń  
w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na 
zakład opiekuńczo-leczniczy przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie” –  
plan wydatków na zadanie 97 720,00 zł otrzymuje nazwę 
„Termomodernizacja budynku po byłej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, 
stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, robót instalacji 
wod.-kan. i instalacji c.o., pielęgnacji zieleni oraz odwodnienia terenu 
w obrębie działki” – plan wydatków na zadanie 323 382,00 zł. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „O Ś”. 
 
15. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. (druk nr 14/85). 
 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie skonsolidowanego bilansu 
Powiatu Gryfińskiego za 2011 r. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok (druk  
nr 15/85). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 282/2012 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania 



 8

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 
O godz. 1010 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę  
w obradach  do czasu zakończenia XIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Obrady zostały  
wznowione o godz. 1610 . 
 
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2012 rok (druk nr 16/85). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 283/2012 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r.  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK”.  
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok (druk nr 17/85). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
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Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 284/2012 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2012 rok. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK”.  
 
19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- brak 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 85/IV/2012. 
 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


