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 Protokół nr 126/IV/2013 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 18 kwietnia 2013 r. w godz. od 805 do 940  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: 
- wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk nr 3a/126). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad -  
zał. nr 2) 

3. Protokół Nr 125/IV/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2012 
(druk nr 1/126). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
Zarząd ponownie omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 
Gryfi ńskim za rok 2012. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2012  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 
Gryfi ńskim za rok 2012 i skierował go pod obrady XXIII sesji Rady 
Powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
sprawozdania z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015 
(druk nr 2/126). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki  Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2012 Lokalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfi ńskiego  
na lata 2011 - 2015 i wprowadził do niego poprawkę. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 -2015 wraz ze zmianą? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2012 Lokalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfi ńskiego  
na lata 2011 - 2015. 

Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału „GN” do wystąpienia  
z pismem do Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie”  
Sp. z o.o., Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  
oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie  
w sprawie wydania opinii na temat uruchomienia Poradni Zdrowia 
Psychicznego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  
lub przy innym sposobie finansowania np. w ramach programów 
zdrowotnych z budżetu powiatu do czasu uzyskania kontraktu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. (druk  
nr 3a/126). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie zdecydował,  
że zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Szpitala 
Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o.o. będzie możliwe w ciągu 2 tygodni   
po przedstawieniu prognozy finansowej na rok 2013, planu działania  
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dot. kontraktowania usług przez Zarząd „Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie” Sp. z o.o. oraz opinii Rady Nadzorczej w zakresie sytuacji 
finansowej Spółki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. wniosku Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach 
w/s remontu obiektów magazynowych na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach (druk nr 3/126). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Stowarzyszenia 
„Pod Dębami” w Dębcach w sprawie remontu obiektów magazynowych 
(wiaty i hangaru) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, 
rozpatrzył go negatywnie.  

Jednocześnie zobowiązał Stowarzyszenie do wypełniania postanowień 
umowy (na mocy której Powiat zlecił prowadzenie i rozwój infrastruktury 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach) w zakresie należytego, bieżącego 
utrzymania powierzonego majątku Powiatu i przeprowadzenia 
niezbędnych prac mających na celu poprawę stanu technicznego  
ww. obiektów. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  
i Prezesowi Stowarzyszenia. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki  

Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub 
rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego obowiązujących w roku 2013 (druk nr 4/126). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 
 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych  
do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych  
na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2013. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 
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przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie 
Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2013 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania 
sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu 
Gryfi ńskiego obowiązujących w roku 2013. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału  

Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 
 

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  
i Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 
w/s udzielenia dofinansowania wyjazdu na eliminacje wojewódzkie 
XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego  
w Koszalinie (druk nr 9/126). 
 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i Wicedyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
na dofinansowanie do kwoty 1000,00 zł (pochodzącej ze środków 
przeznaczonych na promocję powiatu) wyjazdu uczniów na eliminacje 
wojewódzkie XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. w Koszalinie. 

Jednocześnie zobowiązał Dyrektorów ww. szkół do zwrócenia  
się z prośbą do jednostek organizacyjnych Powiatu, dysponujących 
własnym samochodem o jego użyczenie na potrzeby wyjazdu na turniej. 
Koszty za paliwo zostałyby zwrócone przez Powiat przez zwiększenie planu 
finansowego danej jednostki.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorom szkół. 
 
7. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki  
na 2013 r. (druk nr 10/126). 
 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian pomiędzy paragrafami w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6400,00 zł,  
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na realizację projektu „Polski technik żywienia mobilnego na europejskim 
rynku pracy”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Wicedyrektorowi jednostki. 
 
11.Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 
r. (druk nr 11/126). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian pomiędzy paragrafami w dziale 853 – Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała 
działalność o kwotę 71 150,00 zł, na realizację projektu „Kreatywni  
i kompetentni”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Wicedyrektorowi jednostki. 
 
12.Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2013 r.  (druk 
nr 12/126). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – 
Licea ogólnokształcące, o kwotę 11 006,49 zł i rozdziale 80130 – Szkoły 
zawodowe o kwotę 661,78 zł, w związku z zapłatą podatku dochodowego  
od osób fizycznych od wypłaconego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Wicedyrektorowi jednostki. 
 
13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.  
(druk nr 13/126). 

 
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie, jednogłośnie wyraził zgodę  
na dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki  
na 2013 r., polegających na zwiększeniu transzy w kwietniu o kwotę  
15 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę transzy w maju,  
w związku z bieżącymi wydatkami realizowanymi przez jednostkę. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” 
i Dyrektorowi jednostki. 
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14.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 
powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu 
w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 14/126). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2013 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu 
w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 443/2013 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”.  
 
15. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych 

umorzeń wierzytelności oraz ulg za I kwartał 2013 r. (druk nr 15/126). 
 
Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozdanie z dokonanych umorzeń 

wierzytelności oraz ulg za I kwartał 2013 roku, które zostanie 
przedstawione radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. wniosku Wykonawcy inwestycji pn. „Budowa boiska 
sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie”  
w/s przedłużenia terminu wykonania inwestycji (druk nr 6/126). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  
na przedłużenie Wykonawcy Zakład Usług Budowalnych Janusz Nazimek  
z Chojny terminu wykonania inwestycji  pn. „Budowa boiska sportowego  
z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie”,  do dnia 31 maja br.  
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w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w okresie 
zimowym i podpisał Aneks nr 1 do umowy nr 41/RI/12 z dnia 9 listopada 
2012 r. w tym zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejak-Saków. 

 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Moryń w sprawie 
powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń 
(druk nr 5/126). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma. 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie  
powierzenia  Gminie Moryń zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie 
miasta Moryń na okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.,  
za kwotę 46 000,00 zł. 

Nadzór na realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

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

 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej z zakresu kultury 
(druk nr 7/126). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji 
Kultury, Sportu i  Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie nie wyraził zgody na przyznanie 
Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego z Morynia 
dofinasowania na zadanie publiczne pn. „Przegląd piosenki religijnej  
pt. „RIO” w Moryniu”, ze wzgl ędu na zamkniętą formuł ę imprezy,  
i ograniczoną liczbę odbiorców. W związku z czym nie spełnia wymogu 
imprezy o zasięgu powiatowym. 

Nadzór na realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
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11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej z zakresu turystyki     
(druk nr 8/126). 
 
Po zapoznaniu się ponownie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Kultury, 

Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie 
Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniowi Jazdy Polskiej dotacji w kwocie 
2 100,00 zł na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Troskliwy Powiat-
Bezpieczna Natura”, które odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia br.  
w Wełtyniu. 

Nadzór na realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji 

Kultury, Sportu i  Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień. 
 
12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: K.0021.34.PR.2013  
z dnia 11 kwietnia 2013 r. przekazujące uchwałę Nr LVII.155.2013 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. przedłożonym przez Zarząd Powiatu  
w Gryfinie; 
-Zawiadomienie Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa znak: 
AB.6740.4.72.2013.AS. z dnia 11 kwietnia 2013 r. o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku domu pomocy 
społecznej w Dębcach w celu wykonania windy osobowej, położnego na działce nr 336/5  
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo; 
- Publikacja Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „System sportu młodzieżowego 2012, 
punktacja łączna powiatów i gmin”, podsumowująca współzawodnictwo sportowe dzieci  
i młodzieży w Polsce: 

• Powiat Gryfiński zajął 125 miejsce na 364 skalsyfikowane powiaty, natomiast 7 miejsce  
w Województwie Zachodniopomorskim na 21 powiatów, 

• na sukces Powiatu zapracowała Gmina Gryfino, Gmina Chojna oraz Gmina Trzcińsko-
Zdrój, 

• Gmina Gryfino zajęła 105 miejsce, uzyskując 233,11 pkt/270 pkt (MKS Hermes Gryfino 
– 122,75 pkt, KS Energetyk Gryfino -53,00 pkt, KSS LOK Regalica Gryfino – 27,00 pkt, 
UKP Marlin Gryfino - 24,36 pkt, GKS Delf Gryfino - 6 pkt), 

• Gmina Chojna zajęła 492 miejsce, uzyskując 24 pkt/270 pkt (KS Garda Chojna), 
• Gmina Trzcińsko-Zdrój zajęła 603 miejsce, uzyskując 13 pkt/270 pkt (LUKAS Krokus 

Góralice) na 884 skwalifikowanych gmin. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 126/IV/2013. 
 
Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła Magdalena Romankiewicz 
_______________________________ 
 
 

 

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 …………………………….. 


