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Protokół nr 111/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 23 lutego 2017 r. w godz. od 930 do 1215 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. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek, który został rozszerzony  

o następujące punkty: 

- Wniosek wraz z uzupełnieniem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki w/s przystąpienia do projektu „Polsko-niemiecki tandemowy 

kurs językowy dla branży turystycznej i pracowników odpowiedzialnych za 

rozwój turystyki” (druk nr 10a/111). 

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

3.  Protokół Nr 110/V/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

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

 

1. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu opłat 

za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druk  

nr 1/111). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

Po zapoznaniu się z uzupełnieniem Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do wniosku Dyrektora Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie 

umorzenia należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, Zarząd jednogłośnie wskazał, iż decyzja 

stała się bezskuteczna i bezcelowa a organ wydający decyzję w imieniu 

Starosty powinien wycofać ją od komornika. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Centrum 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie za rok 2016 (druk nr 2/111). 
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Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 

rok 2016. 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie za rok 2016 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 335/2017 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie za rok 2016. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi „PCPR” 

w Gryfinie. 

 

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

sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie za rok 2016 (druk nr 3/111). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie za rok 2016 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 sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016. 

 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. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie 

wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty 

budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji 

realizowanych ze środków RPO (druk nr 4/111). 
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Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia z Gminą 

Gryfino w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz roboty budowlane w trybie przetargu 

nieograniczonego dla inwestycji obejmujących m.in. ulice powiatowe  

w Gryfinie (Sprzymierzonych, 1 Maja), realizowanych ze środków 

RPO. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  

– Arkadiusz Durma. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Zakup 

wyposażenia sportowego dla szkół będących jednostkami 

organizacyjnymi Powiatu Gryfińskiego” (druk nr 5/111). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie odrzucił 

koncepcję projektu pn. „Zakup wyposażenia sportowego dla szkół 

będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gryfińskiego”  

i jednocześnie zobowiązał Wydział „RI” do złożenia zaktualizowanego 

wniosku na zadanie pn.  „Zakup i montaż urządzeń sportowych 

przeznaczonych do ćwiczeń na wolnym powietrzu przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zawarcia aneksu nr 3 do umowy pn.: „Przebudowa 

budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń 

parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych” 

(druk nr 6/111). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu  

nr 3 do umowy nr 9/RI/2016 z dnia 03.08.2016 r. pn.: „Przebudowa 

budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń 
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parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych”,  

w którym wyraża się zgodę dla Wykonawcy, tj. firmy BRD FUKSPOL 

Łukasz Fuks z Pniewa, na możliwość wystawienia faktury częściowej 

na kwotę 184 500 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

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

Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie (druk nr 7/111). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji – 

Agnieszka Turek.   

 

Zarząd omówił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 336/2017 o zmianie uchwały  

w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji  

i Informacji – Agnieszka Turek.   

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na 

organizację nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy czwartej 

technikum ekonomicznego (druk nr 8/111). 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

Na wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie, po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 74/2016/2017  
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o potrzebie indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę dla Dyrektora na nauczanie indywidualne uczennicy klasy IV 

technikum ekonomicznego w wymiarze 12 godzin tygodniowo od 27 

lutego 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i Wydziałowi „EK”. 

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania eliminacji powiatowych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (druk nr 9/111). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie  

eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom” w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup pucharów i nagród rzeczowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  

nr 10/111). 

 

Zarząd ustalił dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 337/2017 w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 

11. Wniosek wraz z uzupełnieniem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki w/s przystąpienia do projektu „Polsko-

niemiecki tandemowy kurs językowy dla branży turystycznej  

i pracowników odpowiedzialnych za rozwój turystyki” (druk  

nr 10a/111). 
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Po zapoznaniu się z wnioskiem wraz z uzupełnieniem Naczelnika 

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, po uzgodnieniu  

z Zarządem Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Zarząd Powiatu wskazuje DIROW jako 

reprezentanta powiatu do zawarcia umowy na przystąpienie do 

projektu „Polsko-niemiecki tandemowy kurs językowy dla branży 

turystycznej  

i pracowników odpowiedzialnych za rozwój turystyki”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

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

i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   

 

12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2017 r. (druk nr 11/111). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie rozwiązuje się 

rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 13 983,60 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika 

jednostki. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

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

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2017 r. – Wydziału „OR” (druk nr 12/111). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na przeniesienie planów wydatków poprzez 

zmniejszenie planu na składki na ubezpieczenie społeczne funduszu 

pracy w łącznej kwocie 5 066,00 zł i przeznaczenie jej na zwiększenie 

wynagrodzeń osobowych. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „OR”. 

 

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

w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

na 2017 r. – Wydziału „OR” (druk nr 13/111). 
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Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd jednogłośnie uznał za 

bezprzedmiotowy wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji  

i Informacji w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. (dot. kwoty 2 954,00 zł). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i „OR”. 

 

15. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie 

w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 

2017 r. (druk nr 14/111). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w sprawie zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych jednostki na 2017 r., zgodnie z którym 

zwiększa się transze: w lutym o 11 206,65 zł, w październiku  

o 302,15 zł, w listopadzie o 303,00 i w grudniu o 307,00 zł oraz 

zmniejsza się transze: w marcu o 10 177,00 zł, w kwietniu i maju po 

824,60 zł i od czerwca do września po 73,15 zł, w związku  

z dostosowaniem transz do wpływów z Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Kierownikowi jednostki. 

 

16. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. (druk nr 15/111). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Skarbnika Powiatu, gdzie 

zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4530 Podatek od towarów  

i usług (VAT) w związku z możliwością odliczenia podatku VAT  

z faktur zakupu. Zmiany dotyczą inwestycji: 

1. „Modernizacja instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu ZSP 

Nr 2 w Gryfinie” - kwota 21 405,90 zł; 

2. „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - 

kwota 32 627,81 zł; 

3. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu” - 

kwota 2 962,97 zł; 

4. „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej” - kwota  

533 151,23 zł, w tym kwota 28 048,78 zł finansowana środkami  

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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O godz. 1215 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę w obradach 

do czasu zakończenia XXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. O godz.1530 wznowiono 

obrady. 

 

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok (druk nr 16/111). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę 

nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r.  

w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2016 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 338/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

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

powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (druk  

nr 17/111). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez 

wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 339/2017 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 
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19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę 

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok (druk nr 18/111). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 

2017 rok. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na 2017 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 5 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 340/2017 zmieniającą 

uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
Zarząd zapoznał się z: 

- pismem Wicestarosty z dnia 17 lutego 2017 r. skierowanym do Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych dla inwestycji budowa centrum logistycznego Zalando; 

- pismem firmy Budimex S.A. z dnia 17 lutego 2017 r. dot. przebudowy trasy 

tranzytowej w mieście Gryfino; 

- pismem firmy Budimex S.A. z dnia 15 lutego 2017 r. dot. przebudowy trasy 

tranzytowej w mieście Gryfino. 

 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 111/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

(protokół nr 111/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego 2017 r.) 

 

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 …………………………….. 


