
Br. 0022.18.2019 
Protokół Nr 25/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 
w dniu 31 maja 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył dwudzieste piąte 
posiedzenie Zarządu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 24/2019. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 24/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 22 maja 2019 roku. 

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego: 

• pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wys. 115 000,00zł dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo -
Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej" 
z limitem wydatków na rok 2020. Łączne nakłady finansowe dla zadania 
wyniosą 230 000,00zł; 

• pomocy finansowej Gminy Radzanów w wysokości 85 000,00 zł dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów -
Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie 
dokumentacji technicznej", z limitem wydatków na rok 2020. Łączne nakłady 
finansowe dla zadania wyniosą 170 000,00 zł; 

• nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie — wykonanie dokumentacji technicznej" 
z limitem wydatków na rok 2020. Łączne nakłady finansowe dla zadania 
wyniosą 100 000,00 zł w całości jako pomoc finansowa Miasta Mława. 

Pan Dariusz Makowski - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
poinformował, że na w/w zadania związane z opracowaniem dokumentacji wpłynęły 
dokumenty od wójtów gmin potwierdzające udzielenie pomocy finansowej w 
realizacji zadań. Kwestia podjęcia współpracy z gminami analizowana była na 
poprzednich posiedzeniach Zarządu Powiatu. Zadania dotyczące wykonania 
dokumentacji na rozbudowę dróg na terenie Gmin Strzegowo i Radzanów zostały 
przyjęte przez Radę Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr VII/43/2019 Rady Powiatu 
Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mławskiego w której został zapisany 50% udział własny 
Powiatu Mławskiego. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowej jest 
nowym zadaniem na które Miasto Mława udziela pomocy finansowej w kwocie 
100 000,00 zł, na pokrycie 100% wartości inwestycji. 
Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Mławskiego pomoc finansową Gminy Strzegowo w wys. 115 000,00zł oraz 
Gminy Radzanów w wysokości 85 000,00 dla w/w zadań inwestycyjnych oraz nowe 
zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie -
wykonanie dokumentacji technicznej" 

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
o wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2019 pomocy finansowej 
Miasta Mława w wys. 300 000,00zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska w Mławie - Etap II". 
Pan Dariusz Makowski - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie do budżetu Powiatu 
Mławskiego na rok 2019 pomocy finansowej Miasta Mława w wys. 300 000,00zł dla 



5. 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W -
ul. Szreńska w Mławie - Etap II". Wartość powyższej inwestycji po zmianie wyniesie 
600 000,00zł. Udział własny Powiatu Mławskiego - 300 000,00zł. 
Na wymienione zadanie wpłynęły dokumenty od Burmistrza Miasta Mława 
potwierdzające udzielenie pomocy finansowej w realizacji zadania. Zadanie dotyczące 
budowy chodników zostało przyjęte przez Radę Powiatu Mławskiego w dniu 
25 kwietnia 2019 roku Uchwałą Nr VII/44/2019 Rady Powiatu Mławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019, w której został 
zapisany 50% udział własny Powiatu Mławskiego. 
Zarząd Powiatu wprowadził do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2019 pomoc 
finansową Miasta Mława w wys. 300 000,00zł dla w/w zdania inwestycyjnego. 
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
0 zarezerwowanie w budżecie Powiatu Mławskiego na rok 2019 środków w kwocie 
20 000,00 zł brutto z przeznaczeniem na remont pomieszczenia archiwum na I piętrze 
w „starym" Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Wydział 
Komunikacji Starostwa Powiatowego został przeniesiony do nowego budynku przy 
ulicy Wyspiańskiego 8A w Mławie. Obiekt został wyposażony w nowe meble, sprzęt 
komputerowy i klimatyzację. Nowe lokum jest przestronne i większe od 
poprzedniego. Klienci mogą korzystać z czterech stanowisk rejestracyjnych, dwóch 
przeznaczonych do wydawania praw jazdy. Po jednym stanowisku na obsługę zadań 
związanych z transportem, wydawaniem stałych dowodów rejestracyjnych 
1 umieszczaniem odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym takich jak: gaz, 
hak, współwłaściciel i podatek VAT. W nowym budynku znajduje się także kasa do 
uiszczania opłat za usługi oraz profesjonalne archiwum. Wprowadzony został system 
kolejkowy, który działa z powodzeniem m.in. w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Mławie. 
Budynek jest trzykondygnacyjny - parter i I piętro zajmuje Wydział Komunikacji, 
natomiast pomieszczenia na II piętrze są niewykorzystane. Rozważa się także 
możliwość przeniesienia Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska do nowego 
budynku. 
Ponadto Pan Przewodniczący Zarządu oznajmił, iż zachodzi potrzeba 
wyremontowania archiwum na I piętrze w „starym" Wydziale Komunikacji. Zakres 
prac obejmuje: demontaż otworu drzwiowego, wybicie otworu drzwiowego, montaż 
drzwi przeciwpożarowych przeszklonych o odporności ogniowej El 60, rozebranie 
ścianki działowej, uzupełnienie posadzki w pomieszczeniu, gipsowanie i'malowanie. 
Remont pozwoli na skomunikowanie I piętra, na którym funkcjonuje Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna z nowym budynkiem Wydziału Komunikacji 
i umożliwi dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z windy i łatwiejszy dostęp na 
zajęcia. Przewidywany koszt przeprowadzenia remontu - 20 000,00 zł brutto. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska. Na powyższy cel zarezerwował w budżecie 
Powiatu Mławskiego na rok 2019 środki w wys. 20 000,00 zł brutto. Źródłem 
pokrycia będzie rezerwa ogólna budżetu powiatu. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 
2019 rok. 
Na wniosek Pani Elżbiety Kowalskiej - Skarbnika Powiatu Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 152/2019 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 
Mławskiego na 2019 rok. 



Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 323.593,00 zł 
i dotyczy: 
1. Wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie 
zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w 
wysokości 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne, realizowane w 2019 r. pn.: 
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap 
II". Łączny koszt inwestycji po zmianie wynosi 600.000,00 zł, w tym udział własny 
powiatu w wysokości 300.000,00 zł. 
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75212 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań 
związanych z realizacją spraw obronnych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie 
środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 75411 w wysokości 3.593,00 zł z przeznaczeniem na planową podwyżkę dla 
pracowników cywilnych od 1 lipca 2019 r. Po stronie wydatków następuje 
zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z 
podjętą decyzją Wojewody. 
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 
rozdziale 85321 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru 
srodkow finansowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z 
zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 
Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 323.593,00 zł 
(per saldo) i dotyczy przesunięć: 
1. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Mławie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększone 
wydatki dotyczące wypłaty odszkodowania za grunty nabyte przez Powiat Mławski. 
Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 
2. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków bieżących w planie finansowym 
I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 30.100,00 zł, z przeznaczeniem 
na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Powyższe środki zostały przesunięte 
z rezerwy celowej na odprawy emerytalne. 
3. W rozdziale 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków z planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Mławie do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 i 3 w 
Mławie w ogólnej wysokości 9.882,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie 
środków na umowy zlecenia. 

4. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie środków na przeprowadzenia egzaminu dla uczniów. Powyższe środki 
zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Mławie. 
5. W rozdziale 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym 
Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów związanych z nauczaniem indywidualnym. Powyższe środki zostały 
przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w 
Mławie. 

6. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu 
Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 1.872,19 zł, z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztow związanych z nauczaniem indywidualnym. Powyższe środki zostały 



przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w 
Mławie. 
Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 
- Dochody powiatu stanowią kwotę 79 240 510,55 zł 
- Wydatki powiatu stanowią kwotę 82 180 136,82 zł 
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 939 626,27 zł 
- Przychody budżetu stanowią kwotę 4 930 626,27 zł 
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1 991 000,00 zł. 
Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu 
powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie 
finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Mławskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o 
dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na 
rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 153/2019 w sprawie przekazania jednostkom 
budżetowym informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 
wykonywania budżetu na rok 2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu 
powiatu mławskiego na rok 2019. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 154/2019 w sprawie zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budżetu powiatu mławskiego na rok 2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego 
Nr 61/2019 z dnia 01.02.2019r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 
jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w zakresie zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacją przedsięwzięć. 
Zarząd Powiatu przekazał kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie 
uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 
zamieszczonych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
Nr VIII/50/2019 z dnia 30.05.2019 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu mławskiego - do wysokości limitów zobowiązań określonych w 
tym załączniku . 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 155/2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na 
drogach powiatowych zamiej skich w 2019 r. 
W Uchwale Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16.01.2019 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji planu rzeczowo - finansowego bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych zamiejskich w 2019 r. w związku ze zmianami planu finansowego na 
podstawie Uchwały Nr 146/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 17.05.2019 r. w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego na 2019 rok, Uchwały 
Nr VIII/51/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej powiatu mławskiego na 2019 rok oraz Uchwały Nr 152/2019 
Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej powiatu mławskiego na 2019 rok - Zarząd Powiatu wprowadził 
następujące zmiany: 
- poz. II.5 . „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska w 
Mławie - Etap II" - zwiększenie zadania o kwotę: 300 000,00 zł do kwoty 600 000 00 
zł, 
- poz. II.7. wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Wykonanie aktualizacji 
dokumentacji technicznej dla zadania: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią 
drogową TENT i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu 
mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W 



od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. 
Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, ICowalewko i Dąbrowa" 
wartość inwestycji: 23 370,00 zł, 
- poz. IV. „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych" - zwiększenie zadania o kwotę 
34 896,00zł do kwoty 200 000,00 zł, 
- poz. VI. „Odnowa nawierzchni bitumicznej" - zmniejszenie zadania o kwotę' 
23 370,00 zł do kwoty 476 630,00 zł. 
Plan finansowy ogółem ulega zwiększeniu i wynosi po zmianach: 15 056 079,00 zł. 
W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 156/2019. 

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PCPR w Mławie w sprawie przyznania premii dla 
Pani Marleny Watemborskiej - Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów Dziecka w Kowalewie. 
Po zapoznaniu się z wnioskiem, którego treść przedstawiła Pani Katarzyna 
Miłobędzka - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia - Zarządu Powiatu 
przyznał premię Pani Marlenie Watemborskiej - Dyrektorowi Centrum 
Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów 
Dziecka w Kowalewie w wys. 2 145,15zł brutto za okres od stycznia do maja 2019 
roku zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników zatrudnionych jednostce 
oraz Regulaminem premiowania stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu 
Wynagradzania. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 1 w Mławie w sprawie dokonania zmian 
w planie finansowym jednostki na 2019 rok o kwotę 2 556,00zł na pokrycie kosztów 
dojazdu nauczycieli na indywidualne nauczanie. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 
2019 rok o kwotę 2 556,00zł. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na pokrycie 
kosztów dojazdu nauczycieli na indywidualne nauczanie. 

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS Nr 3 w Mławie w sprawie przekształcenia 
planowanej klasy przyrodniczo-sportowej liceum ogólnokształcącego w oddział 
sportowy o profilu piłki nożnej dla młodzieży po gimnazjum w roku szkolnym 

Pani Bożena Tomkiel - Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia przypomniała, że w 
dniu 28 marca 2019 roku Zarząd Powiatu wyraził wstępną zgodę na utworzenie 
z dniem 1 września 2019 roku klasy sportowej o profilu piłki nożnej dla absolwentów 
8 klasy szkoły podstawowej w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie. Klasa sportowa bedzie prowadzona w 
czteroletnim cyklu kształcenia. 
Przedłożony projekt uchwały Zarządu Powiatu dotyczy przekształcenia planowanej 
klasy przyrodniczo-sportowej liceum ogólnokształcącego w oddział sportowy o 
profilu piłki nożnej dla młodzieży po gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020 
Oddział sportowy będzie prowadzony w trzy letnim cyklu kształcenia. 
Pan Witold Okumski - Członek Zarządu zgłosił swoje uwagi związane z brakiem 
zwiększonej subwencji oświatowej dla uczniów w oddziałach sportowych w okresie 
od 1 września do 31 grudnia 2019 roku. Koszt utrzymania oddziałów sportowych jest 
większy w związku ze zwiększoną liczbą zajęć sportowych oraz zapewnieniem 
jednego dziennego pełnowartościowego posiłku. 
Zarząd Powiatu 3 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się wyraził z^odę na 
przekształcenie z dniem 1 września 2019 roku klasy przyrodniczo-sportowej liceum 
ogólnokształcącego w oddział sportowy o profilu piłki nożnej dla absolwentów 
III klasy gimnazjum w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwałę 



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego 
w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Mławie. 
Zarząd Powiatu 3 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się wyraził zgodę na 
utworzenie z dniem 1 września 2019 roku oddziału sportowego o profilu piłki nożnej 
dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej w III Liceum Ogólnokształcącym w 
Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie, podejmując w tej 
sprawie uchwałę Nr 158/2019. Oddział sportowy będzie prowadzony w czteroletnim 
cyklu kształcenia. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 
Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie, podejmując w tej sprawie uchwale 
Nr 159/2019. 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa. Na Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej Zarząd Powiatu wyznaczył Pana Zbigniewa Markiewicza -
Wicestarostę. Termin składania ofert - 19 czerwca 2019 roku. 

16. Sprawy różne. 
W punkcie tym nie było wniosków i pytań. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął dwudzieste piąte posiedzenie 
Zarządu. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Rakowski 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski 

Krystyna Zając ..S 

Sporządziła: 
Joanna Marcinkowska 
03.06.2019 r. 



Załącznik do Protokołu Nr 25/2019 
z dnia 31.05.2019 roku 

Protokół 
z głosowania nad uchwałami Zarządu Powiatu Mławskiego 

podjętymi na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019 roku 

Na 8 uchwał objętych porządkiem obrad - 6 uchwał zostało podjętych jednogłośnie 
2 uchwały zostały podjęte liczbą głosów - 3 za, przy 1 glosie wstrzymującym się. 

Podpisy członków Zarządu: 

Jerzy Ryszard Rakowski... 

Zbigniew Markiewicz 

Jolanta Karpińska 

Witold Okumski.. 

Krystyna Zając 


