
P R O T O K Ó Ł NR 158/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 14 listopada 2017 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria Charążka – Przewodnicząca 

Rady Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 

Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 

Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, Anna 

Solecka –Dyrektor Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej  linii kablowej SN w pasie drogi 

powiatowej nr 4126E Stara Wieś – Szczuki – działka nr ew. 56 w obrębie 

Konstantynów.  

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w pasie 

drogi powiatowej nr 4123E Cielądz – Józefów – działka nr ew. 360 w obrębie 

Łaszczyn do działki nr ew. 30 w obrębie Niemgłowy BC, stanowiących 

własność Państwa Anny i Zbigniewa Kowalskich zamieszkałych Biała 

Rawska ul. Mickiewicza 44/11.  

5. Uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi 

powiatowej nr 4120E Biała Rawska -  Komorów w m. Żurawia, Rokszyce, 

Porady Górne, Pągów. Inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji 

powiatu rawskiego (SIME Polska).  

6. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę soli do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018.  

7. Wniosek sołtysa wsi Narty w sprawie wybudowania nowej nawierzchni drogi 

powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew na odcinku Nowy Wylezin – 

Zakrzew.  

8. Pismo Pani Marianny Zygmunt zamieszkałej ul. Plantowa 2 w Białej 

Rawskiej dotyczące zwiększenia kwoty odszkodowania za działkę nr 649/4 w 

obrębie 5 Biała Rawska, wydzieloną pod drogę publiczną z  nieruchomości, 

której podział został dokonany na wniosek właściciela (art. 98 ust. 1 ustawy z 

dnia 21.09.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).  

9. Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych w gminie Sadkowice 

drogi zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych.  



10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Rawie  Mazowieckiej.  

11. Przedstawienie informacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej  w Rawie  Mazowieckiej o bieżącej sytuacji finansowej 

zakładu.  

12. Przedstawienie projektów Uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

przekształcenia szkół.  

13. Przedstawienie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Rawskim i 

Ministerstwem Edukacji w sprawie realizacji zadań wiodącego ośrodka 

rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu rawskiego.  

14. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego za 

lata 2015-2016.  

15. Informacja w sprawie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości 

będących własnością Powiatu Rawskiego na lata 2018-2020. 

16. Informacja o wynikach postępowania na udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości poniżej 30 tyś. Euro z zakresu administracji rządowej na 

wykonanie aktualizacji baz EGiB, BDOT500, GESUT wynikami powstałymi 

z prac geodezyjnych i kartograficznych.  

17. Informacja o wynikach postępowania na udzielenie zamówienia publicznego 

wartości poniżej 30 tyś Euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie 

doprowadzenie do spójności topologicznej działek, klas gruntów i użytków 

bazy danych EGiB wewnątrz 60 obrębów ewidencyjnych z terenu Powiatu 

Rawskiego.  

18. Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  

19. Przyjęcie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w  budżecie  powiatu na 2017 rok. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok. 

22.  Sprawy różne.                                                                                                             

23. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  

Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 

 

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej  linii kablowej SN w pasie drogi 

powiatowej nr 4126E Stara Wieś – Szczuki – działka nr ew. 56 w obrębie 

Konstantynów.  



Po zapoznaniu się z tematem sprawy w powyższej kwestii, Zarząd Powiatu nie 

uzgodnił projektowanej linii kablowej SN w pasie drogi powiatowej nr 4126E 

Stara Wieś – Szczuki – działka nr ew. 56 w obrębie Konstantynów ze względów 

posadowienia urządzenie zbyt blisko krawędzi jezdni.  

 

Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w pasie 

drogi powiatowej nr 4123E Cielądz – Józefów – działka nr ew. 360 w obrębie 

Łaszczyn do działki nr ew. 30 w obrębie Niemgłowy BC, stanowiących 

własność Państwa Anny i Zbigniewa Kowalskich zamieszkałych Biała Rawska 

ul. Mickiewicza 44/11.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizację.  

 

Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi 

powiatowej nr 4120E Biała Rawska -  Komorów w m. Żurawia, Rokszyce, 

Porady Górne, Pągów. Inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji 

powiatu rawskiego (SIME Polska).  

Rozpatrzenie tego punku przełożono na kolejne posiedzenie zarządu, po  

wprowadzeniu zmiany  przebiegu  trasy sieci gazowej.   

 

Ad. 6 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę soli do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018.  

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 

informacje z sesji otwarcia ofert na  postępowanie pod nazwą: „Dostawa soli do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018”. W 

wymaganym terminie, tj. do dnia 10.11.2017 r do godz. 1000 , wpłynęła  1 oferta 

Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A. 62-650 Kłodawa, al. 1000-lecia 2 w cenie 

ofertowej brutto 171 216,00 zł.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

 

Ad. 7 Wniosek sołtysa wsi Narty w sprawie wybudowania nowej nawierzchni 

drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew na odcinku Nowy Wylezin – 

Zakrzew.  
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawionym pismem zdecydował, iż 
ten wniosek, jak i pozostałe dotyczące robót na drogach powiatowych , będą 
rozpatrywane na etapie konstruowania budżetu na rok 2018. 
  

 

Ad. 8 Pismo Pani Marianny Zygmunt zamieszkałej ul. Plantowa 2 w Białej 

Rawskiej dotyczące zwiększenia kwoty odszkodowania za działkę nr 649/4 w 

obrębie 5 Biała Rawska, wydzieloną pod drogę publiczną z  nieruchomości, 

której podział został dokonany na wniosek właściciela (art. 98 ust. 1 ustawy z 

dnia 21.09.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).  



Zarząd Powiatu w nawiązaniu do powyższego zaproponował ,aby odbyło się w 

tej sprawie spotkanie z właścicielem w/w działki.   

 

Ad. 9 Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych w gminie 

Sadkowice drogi zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Sadkowice, w 

sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągu drogowego usytuowanego 

na terenie gminy Sadkowice, na działkach: 

1. Dz. nr Ew. 532 w m. Nowy Kłopoczyn, długość 1,20km  

2. Dz. nr Ew. 124 w m. Kłopoczyn, długość 0,66km  

3. Dz. nr Ew. 137 w m. Kłopoczyn, długość 1,23km  

4. Dz. nr Ew. 242 w m. Kłopoczyn, długość 0,01km  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Rawie  Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej. Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Niepodległości 8 w Rawie 

Mazowieckiej w terminie od dnia 11.12.2017 r. do dnia 15.12.2017  r. Uchwała 

nr 378/2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 11 Przedstawienie informacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rawie  Mazowieckiej o bieżącej sytuacji 

finansowej zakładu.  

Zabierając głos w tym punkcie Pani Anna Solecka –Dyrektor Samodzielnego 

Publicznego Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej poinformowała, iż w 

miesiącu październiku br. firma AMG Centrum Medyczne Sp.  z o. o. nie 

dokonał wpłaty czynszu z tytułu dzierżawy szpitala w kwocie 107 251,00 zł. 

Spowodowało to, iż nie została spłacona rata kredytu wynikająca z umowy na 

rzecz MAGELLAN S.A. w wysokości 81 999,00 zł. , której termin spłaty  jest  

w dniu 30 października br. Ponadto stwierdziła, iż nie posiada środków 

finansowych na zapłacenie w terminie do 25 listopada br. na rzecz Urzędu 

Skarbowego należnego podatku VAT od czynszu w wysokości 20 533,00 zł.  

Również poinformowała ,iż firma AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. nie 

dokonuje od trzech miesięcy wpłat z tytułu sprzętu zakupionego do Szpitala w 

systemie zakupów ratalnych, dotyczy to głównie tomografu komputerowego            

( w załączeniu do przedstawionej informacji pismo).  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i upoważnił Panią  

Dyrektor Annę Solecką do odbycie spotkania z Naczelnikiem Urzędu 



Skarbowego w Rawie Mazowieckiej w kwestii  jakie działania należy podjąć w 

sprawie odroczenia spłaty podatku VAT?. Następnie ustalono, że z firmą 

Magellan również zostaną przeprowadzone rozmowy. Ponadto Pan Starosta 

Matysiak polecił Pani Dyrektor Soleckiej przygotowanie informacji nt. 

wysokości spłat sprzętu  dokonanego przez AMG Centrum Medyczne.                         

W dalszej części tego punku zabrał głos Pan Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej , który poinformował i zapoznał Członków Zarządu Powiatu 

z pismami jakie wpłynęły z AMG Centrum Medyczne. Przedmiotowe pisma 

stanowią załącznik nr 3, 4 i 5 do protokołu.              

 

 

Ad. 12 Przedstawienie projektów Uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

przekształcenia szkół. 

Dyrektor Andrzej Latek przedstawił i omówił projekty Uchwał Rady Powiatu w 

sprawie przekształcenia poniżej podanych szkół tj. : 

 

1. Przyjęcie projektu  uchwały Rady Powiatu Rawskiego w  sprawie nadania 

statutu ośmioletniej szkole podstawowej specjalnej w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 

2. Przyjęcie projektu  uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w 

Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę 

podstawową specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w 

Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 

3. Przyjęcie projektu  uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w 

Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w szkołę specjalną 

przysposabiającą do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w 

Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 

4. Przyjęcie projektu  uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół -Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w branżową szkołę I stopnia 



wchodzącą w skład Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. 

Zwolińskiego 46. 

5. Przyjęcie projektu  uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym 

wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w branżową szkołę specjalną I stopnia 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym wchodzącym w skład 

Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 

2.  

6. Przyjęcie projektu  uchwały Rady Powiatu Rawskiego  w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 

branżową szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowane powyżej projekty Uchwał Rady Powiatu 

Rawskiego.    

 

Ad. 13 Przedstawienie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Rawskim i 

Ministerstwem Edukacji w sprawie realizacji zadań wiodącego ośrodka 

rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu rawskiego.  

Zabierając głos w tym punkcie Pan Dyrektor Andrzej Latek przedstawił projekt 

porozumienia pomiędzy Powiatem Rawskim i Ministerstwem Edukacji 

Narodowej na realizacje w latach 2017-2021 zadań z zakresu administracji 

rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin       

„Za życiem”. Środki finansowe będą pochodzić w formie  dotacji z Budżetu 

Państwa.  Powiat będzie realizował dwa zadania tj. : 

a). zapewnienia maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w 

ciąży do czasu urodzenia dziecka w bursach lub internatach, w formie 

odrębnego – jednopokojowego pokoju ( internat  Zespołu Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej ); 

b). zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu ( Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej).  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym porozumieniem i wyraził zgodę 

na jego podpisanie.  

  

Ad. 14 Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego 

za lata 2015-2016.  

Zarząd powiatu przyjął Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla 

powiatu rawskiego za lata 2015-2016.  



 

 

Ad. 15 Informacja w sprawie planowanych dochodów ze sprzedaży 

nieruchomości będących własnością Powiatu Rawskiego na lata 2018-2020. 

W tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami przedłożył informacje o planowanych 

dochodach Powiatu ze sprzedaży nieruchomości w latach 2018-2020. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedłożoną informacje, która  stanowi 

złącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad. 16 Informacja o wynikach postępowania na udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro z zakresu administracji rządowej na 

wykonanie aktualizacji baz EGiB, BDOT500, GESUT wynikami powstałymi z 

prac geodezyjnych i kartograficznych.  

Pan Dyrektor  Goryczka poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. 

Euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie aktualizacji baz EGiB, 

BDOT500, GESUT wynikami powstałymi z prac geodezyjnych i 

kartograficznych. Wpłynęła 1 oferta Pani Justyny Zarzyckiej ul. Ochronna 142, 

Zduńska Wola za kwotę 1900,00 zł. brutto za  wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 17 Informacja o wynikach postępowania na udzielenie zamówienia 

publicznego wartości poniżej 30 tyś Euro z zakresu administracji rządowej na 

wykonanie doprowadzenie do spójności topologicznej działek, klas gruntów i 

użytków bazy danych EGiB wewnątrz 60 obrębów ewidencyjnych z terenu 

Powiatu Rawskiego.  

Kolejno w tym punkcie Dyrektor Goryczka  poinformował, iż w wyniku 

przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości poniżej 30 tyś EURO z zakresu administracji rządowej na wykonanie 

doprowadzenie do spójności topologicznej działek, klas gruntów i użytków bazy 

danych EGiB wewnątrz 60 obrębów ewidencyjnych z terenu Powiatu 

Rawskiego. Zapytanie zostało wysłane do 3 firm. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła Firma PROMOTOR Pan Leszek Królikowski ze Zduńskiej Woli w cenie 

ofertowej  36900,00 zł. brutto za  wykonie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 18 Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. 

Ponadto w tym punkcie Pani Skarbnik Marzena Pakuła poinformowała o 

brakach finansowych w oświacie na 2018 rok. Informacja stanowi złącznik nr 7 

do protokołu.  

 



Ad. 19 Przyjęcie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-

2039. 

 

Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w  budżecie  powiatu na 2017 rok. 

W tym punkcie również Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 379/2017 która stanowi załącznik nr  8 do 

protokołu.  

 

Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. 

W tym punkcie również Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 380/2017 która stanowi załącznik nr  9 do 

protokołu.  

 

Ad. 22 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Pani Przewodnicząca Rady poruszyła 

kwestie wykonania przejścia dla pieszych i modernizacji skrzyżowania dróg  

miejscowości Olszowa Wola.  

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował, iż 

uczestniczył w spotkaniach z Dyrektorami Szkół Powiatu Rawskiego. Tematem 

spotkań było omówienie  sytuacji  finansowej placówek oświatowych.      

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

17.11.2017 r. na godzinę 1300, oraz termin Sesji Rady Powiatu Rawskiego na 

dzień 29.11.2017 roku na godzinę 1100. 

 

Ad. 23 Zamknięcie posiedzenia.  

Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku 

dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – 

Józef Matysiak dokonał o godzinie 1715 zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu. 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządziła: Kinga Kacprzak 

 

 



Zarząd Powiatu: 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu          ............................................ 

 

 


