Protokół Nr 2/2018
posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 19 grudnia 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Działdowskiego wg załączonej
listy obecności:
Starosta
Paweł Cieśliński
Wicestarosta
Marian Brandt
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Aurast
Wiesław Cieślak
Janusz Kaczmarek
Ponadto uczestniczył:
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Skarbnik Powiatu

Roman Lewandowski
Urszula Wojtczyk

Ad. 1, 2, 3
Starosta Paweł Cieśliński
Dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił następujący
projekt porządku posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w
Malinowie.
6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie o zawarciu umowy na
wynajem hali sportowej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
8. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącego zmiany przeznaczenia
środków.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierowników/Dyrektorów
jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających
bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania
faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu Działdowskiego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2018.
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12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20182021.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2018.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
17. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie o wyrażenie
stanowiska w sprawie użyczenia sali gimnastycznej Klubowi Sportowemu Dekorglass.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w
Lidzbarku.
19. Sprawy bieżące.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Poprosił o wprowadzenie dodatkowego punktu porządku posiedzenia – Rozpatrzenie i
podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Działdowskiego
do przejęcia na stan ewidencji środków trwałych zakupionych z dotacji udzielonej na
realizację zadania zleconego wynikającego z prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi po punkcie 18.
Proponowany porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w
Malinowie.
6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie o zawarciu umowy na
wynajem hali sportowej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
8. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącego zmiany przeznaczenia
środków.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierowników/Dyrektorów
jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania
faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu Działdowskiego.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z
rezerwy celowej.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2018.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20182021.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu
powiatu działdowskiego na rok 2018.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2019.
Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie o wyrażenie
stanowiska w sprawie użyczenia sali gimnastycznej Klubowi Sportowemu Dekorglass.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego
kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w
Lidzbarku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej
Powiatu Działdowskiego do przejęcia na stan ewidencji środków trwałych
zakupionych z dotacji udzielonej na realizację zadania zleconego wynikającego z
prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami za przyjął porządek posiedzenia po zmianach.
Ad.4
Wicestarosta Marian Brandt
Poprosił o naniesienie poprawki w swojej wypowiedzi na stronie 11 protokołu, aby brzmiała
ona następująco: Poinformował o odbytym spotkaniu z udziałem Burmistrza Lidzbarka oraz
właścicielami aptek dotyczącym ustalenia rozkładu godzin aptek z terenu Lidzbarka.
Członkowie Zarządu jednogłośnie 5 głosami za przyjęli wniesioną poprawkę i po zapoznaniu
się z treścią protokołu złożyli podpis pod tekstem protokołu.
Ad.5
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, dla nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, zapisanej w księdze
wieczystej EL1D/00026959/7, położonej we wsi Malinowo, w obrębie Komorniki gmina
Działdowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 5/53 o powierzchni
0,0961 ha. Na powyższą działkę, w drodze przetargu, został wyłoniony nabywca.
Wicestarosta Marian Brandt
Za jaką kwotę zostanie sprzedana ta działka?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
34 090 zł.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Decyzję Nr 1/18
w sprawie: wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im.
Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, dla nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego, zapisanej w księdze wieczystej
EL1D/00026959/7, położonej we wsi Malinowo, w obrębie Komorniki gmina Działdowo,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 5/53 o powierzchni 0,0961
ha.
(Gn.6844.1.2.2018)
(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.6
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
Przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie o zawarciu umowy na
wynajem hali sportowej w dniu 15.12.2018 r.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Ad.7
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i
poradnictwa obywatelskiego. Omówił protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania zgłoszonych ofert.
Wicestarosta Marian Brandt
Dlaczego jest tak znaczna różnica punktowa między Fundacją w służbie wsi, która w
pierwszej ocenie w Działdowie uzyskuje 19,5 punktu, a w drugiej, jeśli chodzi o kalkulację
kosztów uzyskuje tylko 14? To jest ta sama Fundacja, ten sam wniosek na dwa różne
podmioty realizacji zadania.
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Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Nie było jednej oferty złożonej przez każdą organizację pozarządową, tylko każda składała
odrębną ofertę na punkt w Działdowie i odrębną na punkt w Lidzbarku. I ocena komisji była
odrębnie liczona na każdy punkt. Jeżeli mam dokładnie określić to musiałbym sięgnąć do
oferty.
Radny Krzysztof Aurast
Czy klienci są zadowoleni ze świadczonych przez punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
usług?
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
W przyszłym roku będzie inny obszar działania tych punktów i ciężko będzie porównać.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 5/18
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa
obywatelskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.8
Uczestniczy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
Przedstawiła wniosek dotyczący zmiany przeznaczenia środków. W 2018 r. PUP posiadał
środki na remont budynku oraz na remont i konserwację przyłączy kanalizacji.
Wykorzystaliśmy część tej kwoty, natomiast pozostała kwota nie zostanie wydatkowana,
gdyż nie uda nam się przeprowadzić w tym roku remontu. Natomiast w przyszłym roku
mamy zaplanowany remont podnośnika pionowego oraz na wykonanie ekspertyzy stanu
technicznego budynku Filii w Lidzbarku. Chcielibyśmy w tym roku zrobić remont windy oraz
ekspertyzę, natomiast w przyszłym roku środki, które byłyby przeznaczone na remont windy
zmienimy na remont budynku.
Radny Janusz Kaczmarek
Dlaczego konserwator zabytków nie wydał do tej pory decyzji?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
W otrzymanych pismach konserwator prosi nas o projekt konserwatorski, wysłaliśmy
posiadaną wycenę, prosi o przekazanie dokumentacji badań konserwatorskich. Ale nie są
podawane przyczyny.
Radny Krzysztof Aurast
Czy środki przeznaczone na remont windy w przyszłym roku wystarczą na remont elewacji
zachodniej?
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Zofia Zyborowicz
To jest tylko część ściany, także myślę, że te środki wystarczą.
Starosta Paweł Cieśliński
Przypomniał o złożeniu nowego wniosku, po uzgodnieniach z konserwatorem i zgodzie na
remont. Poprosił o uwzględnienie nowej kalkulacji kosztów, gdyby była różnica.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.
Ad.9
Starosta Paweł Cieśliński
Przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierowników/Dyrektorów jednostek
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających bezpośredni
związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i
na rzecz Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 6/18
w sprawie: upoważnienia Kierowników/Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu
Działdowskiego do zawierania umów mających bezpośredni związek z wykonywaniem
czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu
Działdowskiego.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad.10
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia wydatków
budżetowych z rezerwy celowej.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Janusz Kaczmarek - za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 7/18
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Ad.11
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2018.
Starosta Działdowski Paweł Cieśliński
Zarządził głosowanie imienne zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.
Poszczególni członkowie Zarządu głosowali następująco:
Paweł Cieśliński – za
Marian Brandt – za
Janusz Kaczmarek - za
Krzysztof Aurast - za
Wiesław Cieślak – za
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 8/18
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.12
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2018-2021.
Radny Wiesław Cieślak
Czym jest Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna?
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Jest to bardzo duży projekt polegający na internetowym sporządzeniu map geodezyjnych
całego powiatu.
Starosta Paweł Cieśliński
Program ma na celu objęcie powiatu cyfrowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, co
umożliwi dostęp wszystkim jednostkom i instytucjom z terenu powiatu.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata
2018-2021.
Ad.13
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
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Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu
działdowskiego na rok 2018. Poinformowała, że wpłynął wniosek na publikację przez
Fundację „Dzieła Mikołaja Kopernika” w kwocie 4 000 zł, ta zmiana dotyczy załącznika nr 2.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018 wraz ze zmianą.
Ad.14
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z końcem roku budżetowego 2018.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.
Ad.15
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2019-2022. Poinformowała o opinii RIO i
wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 20192022.
Ad.16
Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk
Przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na
rok 2019. Poinformowała, że przekazuje nowy projekt treści samej uchwały z datą dzisiejszą,
podając przyczynę.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019.
Ad.17
Uczestniczy Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie o wyrażenie stanowiska w
sprawie nieodpłatnego użyczenia małej sali gimnastycznej Klubowi Sportowemu Dekorglass.
Do wniosku dołączone jest zestawienie poniesionych przez szkołę kosztów oraz informacja
na temat przekazanego szkole wsparcia.
Wicestarosta Marian Brandt
8

Nie wiem czy pieniądze, które wpłynęły pokryłyby koszt eksploatacji sali, gdyż faktycznie
szkoła skorzystała tylko z zakupu kotar i konstrukcji do ich mocowania i przesuwania,
dlatego, że usprawnia to zajęcia wychowania fizycznego. Natomiast wydatki poniesione na
instalację elektryczną na małej sali gimnastycznej, z której korzysta li tylko Klub Dekorglass,
jest to wydatek raczej dla Klubu, a wydatek dotyczący wyjazdów młodzieży dotyczy tylko
zawodników Dekorglassu, którzy reprezentują jednocześnie szkołę na zawodach
ogólnopolskich. Uważam, że powinna być odpłatność, która rekompensowałaby energię i
czyszczenie sali. Chyba, że zawody będą odbywały się na naszej sali, promując nasz obiekt i
nasz powiat, to wtedy zgodzę się na nieodpłatne użyczenie sali. W tej chwili zawody
odbywają się na hali w Szkole Podstawowej nr 1, mimo, że sala jest, według mnie,
dostosowana.
Starosta Paweł Cieśliński
Może należy zaoferować, żeby te zawody odbywały się na sali w ZS Nr 1. Klub Dekorglass
promuje zarówno miasto Działdowo jak i Powiat.
Radny Wiesław Cieślak
Częściowo zgadzam się z panem Wicestarostą. Uważam, że Klub Dekorglass powinien
bardziej promować Powiat Działdowski.
Wicestarosta Marian Brandt
Złożył wniosek, aby była jednak część odpłatności.
Starosta Paweł Cieśliński
Poddał pod głosowanie wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.
Zarząd 3 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie
rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie o kontynuację
nieodpłatnego udostępniania małej sali sportowej Klubowi Sportowemu Dekorglass
Działdowo.
Ad.18
Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Marlena Perzyńska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
Radny Wiesław Cieślak
Gmina Lidzbark ma duży potencjał i potrzeby, żeby szkolić w zawodzie technik obsługi
turystycznej.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 9/18
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.19
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Roman Lewandowski
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu
Działdowskiego do przejęcia na stan ewidencji środków trwałych zakupionych z dotacji
udzielonej na realizację zadania zleconego wynikającego z prowadzenia i rozwoju
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z odpowiedzi
Urzędu Wojewódzkiego wynika, że Powiat powinien przyjąć na stan zakupione rzeczy,
wskazując jednostkę, która do swojego stanu ewidencyjnego dopisze te rzeczy zakupione, a
następnie użyczy je jednostce, która te zadanie będzie wykonywać.
Zarząd jednogłośnie-5 głosami za, podjął
Uchwałę Nr 10/18
w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Działdowskiego do przejęcia
na stan ewidencji środków trwałych zakupionych z dotacji udzielonej na realizację
zadania zleconego wynikającego z prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.22
Wobec niezgłoszenia przez członków Zarządu żadnych dodatkowych wniosków
i wyczerpania w ten sposób porządku obrad, Starosta Paweł Cieśliński zamknął posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Protokołowała
Karolina Zawierucha

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
Starosta

Paweł Cieśliński

Wicestarosta

Marian Brandt

Członek Zarządu

Krzysztof Aurast

Członek Zarządu

Wiesław Cieślak

Członek Zarządu

Janusz Kaczmarek
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