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    Protokół nr 175/IV/2014 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 W dniu 17 kwietnia 2014 r. w godz. od 810  do 1145 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 Gryfiński 

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

2.   Porządek obrad został zmieniony, dodano: 
- przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody  
na użyczenie na rzecz Gminy Cedynia części nieruchomości drogowych (druk  
nr 14a/175). 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2). 

3.    Protokół Nr 174/IV/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie  
(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

4.   Zarząd podpisał upoważnienie dla Pana  Wojciecha Konarskiego do reprezentowania 
Zarządu Powiatu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Szpital Powiatowy 
w Gryfinie” Spółka z o.o. w dniu 18 kwietnia 2014 r. z prawem do głosowania przy 
podejmowaniu uchwał. 

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

radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 1/175). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  
i zarekomendował Pana Romana Rataja i Pana Tadeusza Ruchniaka  
do oddelegowania do prac Komisji. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku. 

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego – Waldemar Derkacz. 
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2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 
oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2013 
(druk nr 2/175). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka oraz  
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie  

– Alina Leończyk. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

przyj ęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 
2013. 

 
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 2013   
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 
Gryfi ńskim za rok 2013. 

Nadzór nad realizacją powierza się Dyrektorowi PCPR w Gryfinie.  
 

Następnie Pani Alina Leończyk przedstawiła odpis z Rejestru 
Przedsiębiorców informuj ący o rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym  w dniu 14 kwietnia 2014 r. Spółdzielni Socjalnej „Promyk”  
w Goszkowie, która została powołana przez Radę Powiatu w dnu 20 marca 
br.  Celem Spółdzielni „Promyk” jest aktywizacja zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych  
i bezrobotnych, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-
kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w spółdzielni. Jednocześnie 
spółdzielnia będzie podejmować działania ze sfery pożytku publicznego, 
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Powołanie przez Powiat Gryfiński Spółdzielni Socjalnej „Promyk" jest 
alternatywną misją w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Dzięki 
uczestnictwu powiatu w powołaniu i działalności ww. spółdzielni rozwijany 
oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie – Alina Leończyk. 

 
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

w/s wyrażenia zgody na podpisanie umów pomiędzy Powiatem 
Gryfi ńskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
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„Promyk” w Goszkowie oraz pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Gryfinie w/s dofinansowania 10% kosztów działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (druk nr 3/175). 

 
Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów 
działania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez: 

a) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
w Gryfinie w kwocie 37 812,00 zł w dwóch transzach: I – 17 812,00 zł 
do dnia 15 maja 2014 r.; II – 20 000,00 zł do dnia 15 września br., 

b) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Goszkowie w kwocie 49 320,00 zł w dwóch transzach:  
I – 24 320,00 zł do dnia 15 maja br.; II – 25 000,00 zł do dnia  
15 września br.,  

i podpisał umowy w tym zakresie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi PCPR  

w Gryfinie. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie –  Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania stałej 

komisji do spraw oceny stanu technicznego i likwidacji majątku 
ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę 
„Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie 
(druk nr 4/175). 

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

W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu – Roman Rataj. 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie powołania stałej komisji  

do spraw oceny stanu technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz 
sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę „Szpital Powiatowy  
w Gryfinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania stałej komisji do spraw oceny stanu technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz 
sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. z siedzibą  
w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 600/2014 w sprawie powołania 
stałej komisji do spraw oceny stanu technicznego i likwidacji maj ątku 
ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie. 

 Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  w Gryfinie w/s wyrażenia 

zgody na użyczenie na rzecz Gminy Cedynia części nieruchomości 
drogowych (druk nr 14a/175). 

 
Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Cedynia części 
nieruchomości drogowych. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Cedynia części nieruchomości drogowych 
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Cedynia części 
nieruchomości drogowych (na okres 5 lat, oznaczonych nr działek: 165/1, 55 
obręb ewidencyjny Lubiechów Górny, 148 obręb ewidencyjny Łukowice, 
182, 170 obręb ewidencyjny Czachów, 342 obręb ewidencyjny Piasek, 
położonych na terenie gminy Cedynia, stanowiących drogi powiatowe,  
w celu realizacji zadania pod nazwą „Zakup i monta ż ulicznych lamp 
solarnych na terenie gminy Cedynia”). 

Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
6. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s realizacji inwestycji związanej z wykonaniem boiska 
wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie  
(druk nr 5/175). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka Madejkak-Saków. 
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Po zapoznaniu się z uzupełnioną informacją Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zawierającą sugestie 
nauczycieli wychowania fizycznego jednostki dot. projektu budowy boiska 
sportowego, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość 
szacunkową oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”, w tym wykonanie boiska do piłki 
siatkowej na piaszczystym podłożu w zamian za jedną z zaprojektowanych 
rzutni do pchnięcia kulą oraz wjazdu prowadzącego do boiska.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 
 
Za  – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 601/2014 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie” 

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. 

 
7. Wniosek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. oferty Wyższej 

Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w sprawie współorganizacji 
konferencji naukowej pn. Wybrane problemy kształtowania się 
tożsamości regionalnej i lokalnej – aspekt historyczny i socjologiczny” 
(druk nr 6/175). 

 
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 Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki dot. oferty Wy ższej Szkoły Humanistycznej TWP  
w Szczecinie w sprawie współorganizacji konferencji naukowej  
pn. Wybrane problemy kształtowania się tożsamości regionalnej i lokalnej – 
aspekt historyczny i socjologiczny, Zarząd jednogłośnie postanowił na tym 
etapie nie podejmować decyzji. Jednocześnie zobowiązał Wydział „EK”  
do uzupełnienia wniosku o podanie faktycznych kosztów konferencji, w tym 
wysokości wkładu finansowego powiatu, wskazania klasyfikacji bud żetowej   
a także miejsca odbycia konferencji i audytorium. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

8. Wniosek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku 
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gryfińskie Ligi Amatorskie  
o wsparcie rzeczowe zakończenia rozgrywek XX edycji GALKO (druk 
nr 7/175). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd 

jednogłośnie wyraził zgodę na ufundowanie pucharów, statuetek i medali 
na zakończenie rozgrywek XX edycji Gryfińskiej Amatorskiej Ligi 
Koszykówki Oldbojów w kwocie 1 200,00 zł. Na ufundowanych nagrodach 
zostanie umieszczone logo powiatu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 

w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy  
I technikum zawodowego (druk nr 8/175). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz orzeczeniem Nr 65/13/14  
o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 
dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I technikum 
zawodowego w zawodzie technik ekonomista, od dnia 8 maja 2014 r.  
do  27 czerwca 2014 r, w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Szacowany koszt 
indywidualnego nauczania wynosić będzie 2 047,83 zł miesięcznie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
10. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu  

z kontroli doraźnej, pozaplanowej przeprowadzonej w MKS 
„HERMES” w zakresie prawidłowo ści sporządzonych rozliczeń 
otrzymanych dotacji w latach 2011-2012, na podstawie zawartych umów 
o realizację zadań publicznych, pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a MKS 
"HERMES" i skierowania wyst ąpienia pokontrolnego do Zarządu 
Klubu (druk nr 9/175).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Główny Specjalista  

ds. Kontroli  – Edyta Szturo. 
 

 Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli, 
Zarząd jednogłośnie (członek Jan Podleśny nie brał udziału w głosowaniu) 
przyj ął protokół z kontroli dora źnej, pozaplanowej przeprowadzonej  
w MKS „HERMES” w zakresie prawidłowo ści sporządzonych rozliczeń 
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otrzymanych dotacji w latach 2011-2012, na podstawie zawartych pomiędzy 
Powiatem Gryfińskim, a MKS "HERMES umów o realizację zadań 
publicznych i skierował wystąpienie pokontrolne do Zarządu Klubu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Głównemu Specjaliście  
ds. Kontroli. 
 
Pełna dokumentacja dot. ww. wniosku znajduje się u Głównego Specjalisty ds. Kontroli  
pod nr sprawy K.1713.1.2013. 
 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista ds. Kontroli  – 
Edyta Szturo oraz  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta 

Lorenowicz-Bień. 
 
11. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków jednostki (druk 
nr 10/175). 

 
Na wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów i wydatków jednostki w dziale 852 – Pomoc 
społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej  o kwotę 2 084,70 zł 
w związku z pokryciem kosztów pogrzebu mieszkanki domu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i p.o. Dyrektorowi jednostki. 
 
12. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki (druk nr 11/175). 
 

Na wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,                     
w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej  o kwotę 2 462,00 zł, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4040 – Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i p.o. Dyrektorowi jednostki. 

 
13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków 
jednostki (druk nr 12/175). 
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Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego dochodów i wydatków jednostki w dziale 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze o kwotę 5 270,53 zł. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany 

w planie finansowym wydatków jednostki z tytułu realizacji projektu 
„Kobieta - atrakcyjny pracownik” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (druk nr 13/175).  

 
Na wniosek  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków na realizację projektu „Kobieta – atrakcyjny pracownik”  
o kwotę 37 172,51 zł (zmiany związane z koniecznością skierowania 
dodatkowych uczestników na staż, w związku z wydłużeniem okresu 
realizacji projektu do dnia 31.12.2014 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 

 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu 
w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (druk nr 14/175). 
 
Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu  

na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 
Gryfi ńskiego na 2014 rok. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok w brzmieniu 
zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 602/2014 w sprawie zmiany 
budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały 
budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. 

 Nadzór nad realizacją powierza się Wydziałowi „FK”. 
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16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd zapoznał się z porządkiem obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie planowanej 
na 24 kwietnia 2014 r. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 175/IV/2014. 
 
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 …………………………….. 


