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PROTOKÓŁ NR XVI/2016 
Z XV SESJI RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. 
DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 

 
 

*** 
Obrady XVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1300. 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ślubowanie radnego Bogusława Bzowskiego. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych.  
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska, 

b) w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu, 

c) zmiany uchwały dotyczącej zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w Namysłowie, 

d) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r. 
e) przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Namysłowskim na lata 2016-2023”. 
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Namysłowskiego. 
9. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2015. 
10. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej „Promyk” za rok 2015. 
11. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2015 oraz podsumowanie akcji zimowej 

w sezonie 2015/2016. 
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  

z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok 
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
14. Wnioski i sprawy różne. 
15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. 
16. Zakończenie sesji. 
 
Ad 1)  
 

Otwarcia XVI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Sławomir Gradzik. 
 Przywitał, Starostę Namysłowskiego Andrzeja Michtę, radnych, Sekretarz Powiatu 
Alinę Białas, Skarbnik Powiatu Katarzynę Parzonkę, Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Namysłowie Krzysztofa Gacka, Z-cę Komendanta Powiatowego Policji  
w Namysłowie Marka Florianowicza, prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 
Krzysztofa Kuchczyńskiego, pracowników Starostwa, dyrektorów szkół, kierowników 
jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, przedstawicieli organizacji politycznych, 
społecznych i zawodowych oraz pozostałe osoby przybyłe na sesję.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik na podstawie listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 17 
radnych). Lista obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych 
osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik powiedział, że za chwilę odbędzie 
się ślubowanie radnego Bogusława Bzowskiego, dodając, że przyrzeczenie może być złożone  
z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”, a następnie odczytał rotę ślubowania: 
 
„Uroczyście ślubuj ę rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 
Radny Bogusław Bzowski złożył ślubowanie z dodaniem słów „tak mi dopomóż 

Bóg”. 
 
Ad 3) 
 

W związku z tym, że pytań i propozycji zmian do porządku obrad nie było, 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał go pod głosowanie. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 
 
Ad 4) 
 

W związku z tym, że do momentu rozpoczęcia sesji nie wniesiono żadnych uwag, 
Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt protokołu z XV sesji Rady Powiatu 
Namysłowskiego pod głosowanie. 
 
 Protokół z XV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 5) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami – załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 
 Pytań nie było, informacja została przyjęta przez radnych. 
 
Ad 6) 
 
 Radny Roman Letki powiedział, że prywatni przewoźnicy ciężkiego sprzętu mają 
problem z dojazdem do Fałkowie, Domaradza czy Dąbrówki, ponieważ m. in. ze strony 
Świerczowa są ograniczenia do 15 ton. Dodał, że rozmawiał z Naczelnikiem Wydziału Dróg  
i prosił o rozwiązanie powyższego problemu. 
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Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że radny Roma Letki jest pierwszą 
osobą, która poruszyła taki problem, poprosił pracownika Wydziału dróg Krzysztofa Tułacza 
o przybliżenie powyższego problemu. 

 
Podinspektor w Wydziale Dróg Krzysztof Tułacz powiedział, że drogi i mosty na 

terenie Gminy Pokój są stare i mają określoną nośność, co powoduje ograniczenia tonażowe. 
 
Radny Roman Letki powiedział, że rozumie, ale uważa, że problem ten jest do 

rozwiązania. Na dzień dzisiejszy, żaden samochód powyżej 15 ton nie przejedzie do 
wcześniej wspomnianych miejscowości, a bardzo często dojazd taki jest niezbędny w celach 
usługowych i zarobkowych. Radny poprosiło rozwiązanie powyższego problemu. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że gdy pojazd jest 
ponadnormatywny to otrzymuje się indywidualna zgodę na przejazd. Starosta dodał, że nie 
ma w planach przebudowy mostów ani dróg na terenie Gminy Pokój, które zwiększyły by 
nośność, ponieważ powiatu na to nie stać.  
 
 Radna Bronisława Mela zwróciła się do Komisji Statutowej z pytaniem o prace nad 
zmianami w Statucie Powiatu Namysłowskiego. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta i jednocześnie Przewodniczący Komisji 
statutowej powiedział, że postara się zmieniony statut przedstawić na sesji w miesiącu maju. 
Starosta dodał, że było kilka kwestii spornych i chciałby aby Komisja wspólnie i jednogłośnie 
wypracowała ostateczne stanowisko. 
 
Ad 7a) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  
29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska – załącznik nr 4 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  
o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Jerzy Szubert powiedział, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVI/128/2016 – załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Ad 7b) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
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29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i 
Mienia Powiatu – załącznik nr 6 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o opinię. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 

Bronisława Mela powiedziała, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju 
Gospodarczego i Mienia Powiatu została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer 
XVI/129/2016 – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zgłoszenia kandydata do Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w Namysłowie – załącznik nr 8 do protokołu. 
  

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku  o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zgłoszenia kandydata do 

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XVI/130/2016 – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad 7d) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2016 r. – 
załącznik nr 10 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
o opinię. 
 

Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Bronisława Mela powiedział, że niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków  

w 2016 r. została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer XVI/131/2016 – załącznik nr 11 
do protokołu. 
 
Ad 7e) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do projektu 
uchwały w sprawie przyj ęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych  
w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023” – załącznik nr 12 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku  o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że niniejszy projekt uchwały 
został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych  

w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023” została podjęta jednogłośnie i nadano jej 
numer XVI/132/2016 – załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad 8) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do materiału 
dot. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Namysłowskiego – 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku  o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy dokument został 
zaopiniowany pozytywnie. 
 
 Powyższy dokument został przyjęty pozytywnie jednogłośnie. 
 
Ad 9) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do materiału 
dot. oceny stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2015 – załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
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i Porządku oraz Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy dokument został 
zaopiniowany pozytywnie. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 

Jerzy Szubert powiedział, że powyższy dokument został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Powyższy dokument został przyjęty pozytywnie jednogłośnie. 
 
Ad 10) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej „Promyk” za rok 2015 – załącznik 
nr 16 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku  o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy dokument został 
zaopiniowany pozytywnie. 
 
 Radni przyjęli powyższe informacje. 
 
Ad 11) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
informacji   z działalności Wydziału Dróg za rok 2015 oraz podsumowanie akcji zimowej 
w sezonie 2015/2016 – załącznik nr 17 do protokołu. 

 
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

Przewodniczącego Komisji Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącą Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego  
i Mienia Powiatu o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Jerzy Szubert powiedział, że powyższy dokument został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Przewodnicząca Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
Bronisława Mela powiedział, że powyższy dokument został zaopiniowany pozytywnie. 

 
Radni przyjęli powyższe informacje. 
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Ad 12) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapytał czy są pytania do 
sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Namysłowskiego  
z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok – załącznik nr 18 do protokołu. 
 

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia Spraw Społecznych Bezpieczeństwa  
i Porządku  o opinię. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, 
Bezpieczeństwa i Porządku Stanisław Wojtasik powiedział, że powyższy dokument został 
zaopiniowany pozytywnie. 
 
 Radni pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali powyższe sprawozdanie. 
 
Ad 13) 
 
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było. 
 
Ad 14) 
 

Radny Stanisław Wojtasik przypomniał, że Związek Nauczycielstwa Polskiego chce 
wystąpić z inicjatywą ustawodawczą odnośnie finansowania w całości wynagrodzeń 
nauczycieli z budżetu państwa w tym przez Ministerstwo Finansów, dodał, że posiada listy  
w których poprzez wpis można poprzeć w/w inicjatywę. 

 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Marek Florianowicz podziękował za 

wsparcie finansowe jakie zostało udzielone Komendzie, dodając, że zakup nowego 
samochodu wpłynie na bezpieczeństwo powiatu. 
 
 Radny Marcin Piekarek zwrócił się do Zarządu Powiatu z pytaniem czy jest szansa na 
realizację inwestycji, które wcześniej były planowane w budżecie powiatu, a dotyczą dwóch 
boisk przy placówkach szkolnych. Pan Piekarek zapytał czy jest jakiś pomysł na zły stan  
ul. Grunwaldzkiej gdy powiat nie otrzyma dofinansowania z zewnątrz. 
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że w oczekiwaniach radnego jest 
trochę sprzeczności, ponieważ jeżeli będzie realizowane zadanie dot. remontu  
ul. Grunwaldzkiej to będzie trudno znaleźć środki n realizację inwestycji sportowych. Starosta 
poinformował, że z nieoficjalnego źródła wie, że są bardzo duże oszczędności poprzetargowe 
i jest szansa, że ul. Grunwaldzka będzie remontowana, tym bardziej, że inwestycja  
w Głuszynie nie będzie realizowana. Przypomniał, że aby były realizowane zamierzone 
inwestycje muszą zostać uzyskane przychody powiatu. Pan Starosta powiedział, że jeżeli nie 
uda się dokonać remontu ul. Grunwaldzkiej to powiat będzie się starał, aby chociażby ubytki 
zostały naprawione. 
 
 Radny Marcin Piekarek powiedział, że w budżecie zaplanowane są środki na bieżące 
utrzymanie dróg i być może z tych środków udało by się wykonać prace bieżące na  
ul. Grunwaldzkiej. Radny zapytał, czy jeżeli nie uda się dokonać remontu w/w ulicy czy jest 
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wtedy szansa na budowę jakiegokolwiek boiska sportowego, o których w zeszłym roku była 
mowa.  
 
 Starosta Namysłowski Andrzej Michta powiedział, że jeżeli nie uda się wykonać 
remontu ul. Grunwaldzkiej to środki z bieżącego utrzymania dróg zostaną przekazane na 
drobne prace naprawcze drogi czy chodników, jednakże na chwile obecna nie ma sensu 
dokonywać tam jakichkolwiek napraw, ponieważ należy zaczekać na ostateczne 
rozstrzygnięcie konkursowe. 
 Starosta Michta powiedział, że jeżeli zostaną zrealizowane zaplanowane przychody 
powiatu, a inwestycje drogowe nie będą realizowane to zarząd powiatu będzie zobowiązany 
przedstawić radzie powiatu inne zadania do realizacji. 
 
 Radny Roman Półrolniczak zapytał kiedy rozpocznie się łatanie dziur patherem na 
terenie Gminy Wilków. 
 
 Podinspektor w Wydziale Dróg Krzysztof Tułacz powiedział, że w dniu dzisiejszym 
zostały już zlecone prace na drodze powiatowej Jakubowice – Wilków, jak również na dzień 
dzisiejszy zaplanowano łatanie dziur w miejscowości Zawiść i na drodze Namysłów – 
Przeczów masa na ciepło. Pan Tułacz dodał, że od przyszłego tygodnia, gdy temperatura 
wzrośnie będzie dokonywany remont patherem. 
 
 Radna Bronisława Mela poinformowała, że sklep ortopedyczny mieszczący się przy 
ul. Mickiewicza będzie wydawał karty seniora, dzięki którym będzie można uzyskać rabat od 
5% - 20% na zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środki 
pomocnicze nie objęte refundacją ze środków publicznych. 
 
 Radny Artur Masiowski zwrócił się do zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  
o częstsze patrole nad zalewem w Michalicach ze względu na rozpoczęcie się sezonu 
letniego. 
 
 Radny Krzysztof Szyndlarewicz dołączył się do prośby radnego Masiowskiego, 
mówiąc, że za parę dni nad zalewem w Michalichach zostanie uruchomiony monitoring,  
z którego policja będzie mogła korzystać. 
 
Ad 15) 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapoznał radnych z uchwałą Rady 
Gminy Pokój w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opole 
mających na celu powiększenie terytorium Opola – załącznik nr 19 do protokołu. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik zapoznał radnych z uchwałą Rady 
Miejskiej w Głuchołazach, Rady Powiatu w Nysie i Rady Miejskiej  
w Kietrzu w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra 
Kultury i dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”. Uchwały stanowią załącznik nr 
20, 21 i 23 do protokołu. 
 

*  *  * 
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 Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik przypomniał radnym o obowiązku 
złożenia oświadczeń majątkowych. 
 

*  *  * 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Gradzik poinformował radnych o kolejnej 
sesji rady Powiatu Namysłowskiego, która odbędzie się 25 maja br. o godzinie 1300. 
 
Ad 15) 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVI posiedzenie 
Rady Powiatu Namysłowskiego.  
  
 

XV Sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie 1341. 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Sławomir Gradzik  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                  Sławomir Gradzik 
 
 

 

protokolant: Monika Duraj………………… 

 


