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Protokół nr 101/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 15 grudnia 2016 r. w godz. od 815 do 1015 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 a następnie Wicestarosta Jerzy Miler. W posiedzeniu udział wzięli 

Członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, który został rozszerzony  

o następujące punkty: 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Montaż luster na ścianie  

w sali fizjoterapeutycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej filia  

w Chojnie” (druk nr 4a/101). 

- Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zapoznania się z projektem aneksu nr 3 do umowy 

sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital 

Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi 

Kupującego z dnia 04 kwietnia 2012 r. oraz upoważnienie Członków Zarządu 

do składania oświadczeń woli oraz podpisywania umów w ww. zakresie (druk 

nr 6a/101). 

- Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r. 

(druk nr 13a/101). 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty (porządek obrad - zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 100/V/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

(5 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umowy  

o zlecenie realizacji zadania publicznego (dot.: DPS w Moryniu, DPS 

w Dębcach, DPS w Trzcińsku – Zdroju) (druk nr 1/101). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksów 

do umów w związku ze zmianami kosztorysów wynikającymi ze 

zwiększonej dotacji oraz przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu: 

 Aneksu nr 4/2016 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 

29.12.2015 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego zawartej 

pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr 
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Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z/s w 

Niegowie; 

 Aneksu nr 2 do umowy nr 1/DPS-Dębce/2012 z dnia 21.12.2012 r. 

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej 

pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem „Pod 

Dębami” z/s w Dębcach; 

 Aneksu nr 2 do umowy nr 2/DPS-Trzcińsko/2012 z dnia 

21.12.2012 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 

zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem 

„Dom z Sercem” z/s w Trzcińsku-Zdroju. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

 

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów 

zawartych ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” w Goszkowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie (druk nr 2/101). 

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksów 

do umów w związku ze zmianami preliminarzy wynikającymi ze 

zwiększonej dotacji oraz przesunięć pomiędzy pozycjami 

preliminarza: 

 Aneksu nr 2/2016 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15.10.2004 r. 

zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie; 

 Aneksu nr 3/2016 do umowy nr PCPR.MB.4360.01.2016 z dnia 

04.01.2016 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim  

a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Gryfinie. 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR w Gryfinie do 

przygotowania, uporządkowania, dostosowania do przepisów prawa  

z uwzględnieniem przeniesienia 10% oraz 3% na doposażenie, umów 

zawartych z WTZ w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR”  

w Gryfinie. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

3. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  
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w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 

nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  

o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo  

o ruchu drogowym (druk nr 3/101). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

 po zapoznaniu się z protokołem Nr KM.7135.15.2016.UP z dnia  

9 grudnia 2016 r. komisji powołanej w celu dokonania oceny 

przydatności pojazdu, który stał się własnością Powiatu Gryfińskiego 

na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz opinią techniczną 

wydaną przez rzeczoznawcę, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

likwidację pojazdu osobowego marki Fiat Marea Weekend o nr rej. ZS 

8806L, poprzez jego odpłatne przekazanie do demontażu na stację 

demontażu pojazdów.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji 

 i Transportu – Aneta Płóciennik - Śmiałkowska.   

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Dostawa wraz  

z montażem mebli biurowych dla PPP filia w Chojnie” (druk  

nr 4/101). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Lucyna Wieczorek oraz Inspektor – Stojan Diakowski. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą MUKTIKO Narkiewicz 

Sp. J. z/s w Szczecinie na realizację zadania pn.: „Dostawa wraz  

z montażem mebli biurowych dla PPP filia w Chojnie” za kwotę 

35 563,00 zł brutto.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. „Montaż luster 

na ścianie w sali fizjoterapeutycznej w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej filia w Chojnie” (druk nr 4a/101). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
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wybrał ofertę Wykonawcy - Zakład Szklarski Ireneusz Zawadzki  

z/s w Szczecinie na realizację zadania pn.: „Montaż luster na ścianie  

w sali fizjoterapeutycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

filia w Chojnie” za kwotę 2 546,10 zł brutto.   

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Lucyna Wieczorek oraz Inspektor – Stojan Diakowski. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. podpisania porozumienia z Wojewódzką Komendą 

Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie (druk nr 5/101). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 

porozumienia z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy  

w Szczecinie o współpracy w zakresie wspólnych działań 

podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży  

w Powiecie Gryfińskim 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s wsparcia finansowego Związku Sybiraków Koło 

Terenowe w Chojnie (druk nr 6/101). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku 

Sybiraków Koło Terenowe w Chojnie, jednogłośnie wyrażając zgodę 

na wsparcie finansowe w kwocie 400,00 zł organizacji spotkania 

wigilijnego, podczas którego zostaną wręczone odznaczenia 

„Zasłużony Sybirak”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z projektem aneksu 

nr 3 do umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu 

Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. 

wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego z dnia  

04 kwietnia 2012 r. oraz upoważnienie Członków Zarządu do 
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składania oświadczeń woli oraz podpisywania umów w ww. zakresie 

(druk nr 6a/101). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd zapoznał się z projektem aneksu  

nr 3 do umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu 

Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz 

ze zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego z dnia 04 kwietnia 2012 

r. oraz jednogłośnie upoważnił Członków Zarządu do składania 

oświadczeń woli oraz podpisywania umów w ww. zakresie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „EK” (druk  

nr 7/101). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie dokonuje się zmian  

w planie wydatków w dziale 720-Administracja publiczna. Zwiększa 

się o 33 852,00 zł plan wydatków w rozdziale 75075 Promocja 

jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na usługę 

wydawniczą dotyczącą wydania albumu pn. „Zasmakuj w powiecie 

gryfińskim”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków  

w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. – Wydziału „EK” (druk  

nr 8/101). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie zmniejsza się plan 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 000,00 zł, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na zakup 

żywności. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”  

i „FK”. 
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11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 9/101). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: 

a)  zmiana planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, 

rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na realizację zadań własnych; 

zmniejsza się o 23 200,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia 

bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu świadczeń społecznych, 

b)  zmiana planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, 

rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na realizację zadań zleconych; 

zmniejsza się o 59,85 zł plan wydatków na świadczenia społeczne przy 

jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń osobowych pracowników. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 10/101). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 

zmiany planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację 

programu „Aktywny samorząd” finansowanego środkami PFRON; 

zmniejsza się o 86 969,04 zł plan wydatków bieżących, przy 

jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 11/101). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się 

zmiany w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, 

rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na realizację Rządowego programu 

wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły  

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  

w szkołach - Bezpieczna+. 
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Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 12/101). 
 

W tym momencie posiedzenie opuścili: Starosta Wojciech Konarski oraz Członek Zarządu 

Tomasz Siergiej. W dalszej części posiedzenie poprowadził Wicestarosta – Jerzy Miler. 
 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie (dot. kwoty 16 430,78 zł) w związku  

z otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, która 

została przekazana na zwiększenie wynagrodzeń osobowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 13/101). 

 

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Czarnowie (dot. kwoty 14 680,00 zł) w związku  

z otrzymaniem dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, która 

została przekazana na zwiększenie wynagrodzeń osobowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 13a/101). 

 

W związku z wnioskami Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie z dnia 28.11.2016 r. i 6.12.2016 r. oraz  

w nawiązaniu do wniosku z dnia 31.10.2016 r. i pisma z dnia 

16.11.2016 r. zwiększa się o 72 846,41 zł z rezerwy ogólnej budżetu 

powiatu plan wydatków jednostki z przeznaczeniem na wydatki 

bieżące. Dokonuje się również zmian w planie wydatków, zwiększa się 

o 3 846,41 zł plan wydatków na wynagrodzenia, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 
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17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  

nr 14/101). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie  

z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok 

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

  
Za – 3 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 308/2016 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 15/101). 

 

Zarząd omówił zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 
 

Wicestarosta Jerzy Miler: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 3 osoby, 

Przeciw - 0 osób, 

Wstrzymało się - 0 osób. 

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

1. Zarząd jednogłośnie postanowił wystąpić z pismem do Burmistrza Miasta i Gminy 

Gryfino o przedstawienie propozycji dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Gryfinie.  
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2. Zarząd jednogłośnie wyznaczył Wicestarostę Jerzego Milera oraz Naczelnika 

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do reprezentowania powiatu na 

spotkaniu związanym z projektem polsko-niemiecki tandemowy kurs językowy dla 

branży turystycznej i pracowników odpowiedzialnych za rozwój turystyki. 

3. Zarząd zapoznał się z opiniami RIO w Szczecinie: do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r., o możliwości sfinansowania 

deficytu oraz zmiany WPF powiatu na lata 2017-2039. 

4. Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji nr 1/2016 o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej „budowa drogi gminnej w Kołbaczu. 

 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 101/V/2016. 

 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

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

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

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

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


