Protokół nr 108/09
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku
w dniu 5 marca 2009r.
I.

Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i
nr 2 do niniejszego protokółu.

II.

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Pułtuski – Witold
Saracyn

III.
1.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

Informacja nt. realizacji postanowień posiedzeń Zarządu Powiatu z
19 lutego 2009r.

Informacja przyjęta.
2.

Wniosek

Komendy

Powiatowej

Policji

dot.

dofinansowania

samochodu.
Wicestarosta Pułtuski przedstawił wniosek Komendanta Powiatowej Policji
w

Pułtusku

dot.

dofinansowania

zakupu

samochodu

osobowego

oznakowanego w kwocie 24.000 tyś zł dla potrzeb Komendy Powiatowej
Policji w Pułtusku.
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zarząd Powiatu postanowił, że rozważy możliwość wygospodarowania z
budżetu powiatu środków na zakup samochodu.
3.

Sprawy związane z budową szpitala w Pułtusku
-

Zlecenie dokończenia robót dodatkowych w
budynku „C” i „A” budowanego szpitala

Inwestor Zastępczy p. Z. Mikołajczak przedstawił uzasadnienie do zleceń na:
-

dokończenie

robót

dodatkowych

w

budynku

„A”

tj.

dokończenie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
instalacji sygnalizacji pożaru, dostosowanie pomieszczeń w
budynku A – ,,Pracownia Radiologiczna” na potrzeby tomografu
komputerowego i ciemni
-

dokończenie robót dodatkowych w budynku „C” , tj.
dokończenia instalacji gazów medycznych, wykonanie instalacji
przyzywowej.

Zarząd Powiatu w trakcie dyskusji zaproponował zmianę uzasadnienia.
Aktualna wersja uzasadnienia wraz z opinią radcy prawnego zostanie
przedstawiona przez Inwestora Zastępczego na posiedzeniu w dniu 11 marca
br.
4.

Wniosek SP ZOZ w Pułtusku dot. wyrażenia zgody na sprzedaż 2
samochodów sanitarnych marki Polonez

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pułtusku przedstawił wniosek dot. sprzedaży 2 samochodów sanitarek marki
Polonez, rok produkcji 2000. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Dyrektor poinformował, że Rada Społeczna SP ZOZ pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony wniosek.
Zarząd Powiatu akceptował wniosek.

5.

Wniosek Dyrektora SP ZOZ dot. wprowadzenia zmian w Statucie
SP ZOZ.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pułtusku przedstawił informację dot. zmian w Statucie SP ZOZ.
Zmiana dot. rozszerzenia zakresu działalności medycznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku poprzez świadczenie
usług medycznych przez
- Szkołę Rodzenia
- Poradnię Preluksacyjną
Poza tym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej proponuje
rozszerzenie działalności zakładu poprzez dopisanie w Statucie SP ZOZ w
Dziale II. Działalność Zakładu w §2 pkt 1
- ppkt d) działalność szkoleniowa personelu medycznego i personelu
niemedycznego”
- ppkt e) prowadzenie szkoły rodzenia
Dyrektor poinformował, ze przedstawione zmiany w Statucie zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SP ZOZ.
Zarząd przyjął informację oraz postanowił, że sprawa zatwierdzenia zmian w
Statucie SP ZOZ zostanie skierowana na XXVI Sesję Rady Powiatu.
6.

Wystąpienie do Burmistrza Pułtuska w sprawie ustalenia i
wypłacenia odszkodowania za działkę wydzieloną pod poszerzenie
ul. Granicznej.

Kierownik

Oddziału

Ewidencji

i

Ochrony

Gruntów,

Gospodarki

Nieruchomościami p. P. Kazimierczak przedstawiła propozycję pisma do
Burmistrza Pułtuska w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za
działkę gruntu oznaczoną numerem 106/3 o pow. 0,0546ha – działka
wydzielona pod poszerzenie ulicy Granicznej.
Wystąpienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd akceptował wystąpienie.
7.

Sprawa sprzedaży nieruchomości położonych w Ołdakach gm. Gzy

Kierownik

Oddziału

Ewidencji

i

Ochrony

Gruntów,

Gospodarki

Nieruchomościami p. P. Kazimierczak przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie
Ołdaki

gmina

zbycia nieruchomości - działek położonych we wsi

Gzy,

oznaczonych

numerami:

30/5,

30/6,

30/7

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarząd akceptował projekt uchwały i postanowił, że ww. sprawa zostanie
skierowana na XXVI Sesję Rady Powiatu.
8.

Informacja nt. negocjacji prowadzonych w sprawie wykupu
działki nr 4/2 dot. ul. Grabowej.

Kierownik

Oddziału

Ewidencji

i

Ochrony

Gruntów,

Gospodarki

Nieruchomościami p. P. Kazimierczak poinformowała, że w sprawie
uregulowania własności działek pod budowę chodnika na ul. Grabowej
przeprowadzono negocjacje w sprawie wykupu gruntu z właścicielem działki
nr 4/2.
Radna I. Sosonowicz – Ptak zaproponowała aby Zarząd Powiatu w dniu 11
marca br. przeprowadził wizję lokalną na ul. Grabowej. Wnioskowała aby w
wizji udział wzięli Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku oraz
Dyrektor Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Zarząd akceptował propozycję p. Radnej.
9.

Zatwierdzenie Regulaminu konkursu „Przyjazny
konsumentowi”

Powiatowy Rzecznik Konsumentów p. L. Liszewska przedstawiła regulamin
konkursu „Przyjazny konsumentowi”.
Organizatorami konkursu będą: Zarząd Powiatu, Powiatowy Rzecznik
Konsumentów oraz Pułtuska Gazeta Powiatowa.
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu konkurs zostanie przeprowadzonych w
następujących kategoriach:
- NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W USŁUGACH – na
terenie gmin wiejskich powiatu pułtuskiego,
- NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W USŁUGACH – na
terenie miasta Pułtusk,
- NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W HANDLU - na terenie
gmin wiejskich powiatu pułtuskiego,
- NAJLEPSZY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W HANDLU - na terenie
miasta Pułtusk.
Zarząd Powiatu zatwierdził Regulamin w brzmieniu załącznika nr 6

do

protokołu oraz zobowiązał p. Rzecznik do przygotowania informacji nt.
realizacji ww. przedsięwzięcia.
10.

Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Głównemu
Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
do podpisania i realizacji projektu systemowego

Zarząd podjął uchwałę Nr 181/09 z dnia 5 marca w sprawie: udzielenia
pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego
Pani

Danucie

Guzek

–

Kaczmarczyk

–

Głównemu

Księgowemu

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku zostało udzielone
pełnomocnictwo do podpisania i realizacji
„Pomagamy

naszym

klientom,

aby

projektu systemowego pn.

potrafili

sami

sobie

pomóc”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

VII Promocja integracji społęcznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
11.

Informacja Dyrektora PCPR nt. podziału środków PFRON

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Jóźwiak
przedstawiła

propozycję

podziału

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2009r. na realizację
zadań powiatu:
• z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej (środki w wysokości
213.705zł)
• z zakresu rehabilitacji społecznej (środki w wysokości 213.705zł )
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją oraz postanowił, że sprawa
podziału środków PFRON zostanie skierowana na XXVI Sesję Rady
Powiatu.
12.

Informacja Dyrektora Wydziału EZK nt. projektu regulaminu
wynagradzania nauczycieli

Wicestarosta Pułtuski poinformował, że zostały przeprowadzone rozmowy z
przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli działających na terenie
powiatu nt. regulaminu wynagradzania nauczycieli, które przedstawiły
wnioski dot. zmiany regulaminu w brzmieniu załącznika nr 8 do protokołu.
Zarząd postanowił uwzględnić propozycję związków zawodowych dot.
wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i
placówek w wysokości 2,5% (Zarząd proponował 2%). Pozostałe zapisy
regulaminu Zarząd proponuje pozostawić bez zmian.
Wicestarosta poinformował, że w dniu 9 marca br. odbędzie się spotkanie ze
związkami zawodowymi nauczycieli działającymi na terenie powiatu,
podczas którego zostaną przedstawione propozycje Zarządu.

13.

Zatwierdzenie aneksów do organizacji szkół: - nr 6 LO
i.P.Skargi w Pułtusku - nr 6 i nr 7 ZSZ im.J.Ruszkowskiego w
Pułtusku

Zarząd Powiatu akceptował niżej wymienione aneksy do organizacji szkół:
Aneks

-

nr 6 do organizacji

Liceum Ogólnokształcącego im.

P.Skargi w Pułtusku
Aneks nr 6 i nr 7 do organizacji Zespołu Szkół Zawodowych

-

im.J.Ruszkowskiego w Pułtusku
Aneksy znajdują się w Wydziale Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu.
14.

Informacja

Dyrektor

ZDP

nt.

planu

wyręby

drzew

przydrożnych rosnących na terenie powiatu pułtuskiego, w pasie
dróg kategorii powiatowej
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski przedstawił
informację nt. planu wyręby drzew przydrożnych rosnących na terenie
powiatu pułtuskiego, w pasie dróg kategorii powiatowej, w brzmieniu
załącznika nr 9 do protokołu.
Zarząd Powiatu akceptował plan wyrębu drzew.
15.

Ustalenie cennika drewna pochodzącego z wycinki na rok 2009

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski przedstawił
propozycję cennika drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na
terenie powiatu pułtuskiego – w pasie drogowym dróg kategorii powiatowej
w brzmieniu załącznika nr 10 do protokołu.
Zarząd Powiatu akceptował propozycję Dyrektora oraz podjął uchwałę Nr
182/09 zmieniającą uchwałę w sprawie: gospodarowania i zbywania drewna
pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie powiatu pułtuskiego – w
pasie drogowym dróg kategorii powiatowej. W wyżej cyt. uchwale
zmieniono §4 ust. 2, który otrzymał brzmienie „Cennik drewna na 2009 rok”

16.

Informacja Dyrektora ZDP w Pułtusku o podjętych działaniach
dot. realizacji zadań drogowych określonych w budżecie oraz
przedłożenie szczegółowego harmonogramu ich realizacji.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. K. Strzyżewski przedstawił
informację o podjętych działaniach dot. realizacji zadań drogowych
określonych w budżecie oraz przedłożenie szczegółowego harmonogramu ich
realizacji.
Zarząd zapoznał się z informacją oraz

zobowiązał Dyrektora ZDP

przygotowania w terminie do 16 marca br.

szczegółowego

do

wykazu nt.

realizacji zadań drogowych określonych w budżecie powiatu na 2009r. z
uwzględnieniem terminu:

wykonania dokumentacji, opracowania SIWZ,

ogłoszenia postępowania przetargowego, i końcowego wykonania zadania.
17.

Wniosek mieszkańców wsi Bartodzieje

w sprawie modernizacji

drogi na odc. Bartodzieje – Obryte.
Wniosek zostanie omówiony na posiedzeniu w dniu 16 marca 2009r.
18.

Informacja nt. wniosku o dofinansowanie projektu pt. edukacja
twoja szansa na rozwój w ramach działania 9.5 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji p. M. Szajczyk przedstawił
informację nt. możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt.
Edukacja twoja szansa na rozwój w ramach działania 9.5 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt polega na przeprowadzeniu szkolenia komputerowego dla 10 osób z
terenu powiatu pułtuskiego. Wartość projektu 49.950zł.
Zarząd przyjął informację i upoważnił Dyrektora do podjęcia stosownych
działań mających na celu przystąpienie do realizacji projektu.

19.

Informacja

w

sprawie

zasad

umorzenia

pożyczki

z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej .
Skarbnik Powiatu przedstawiła informację dot. zasad umorzenia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w
brzmieniu załącznika nr 11 do protokołu.
Zarząd przyjął informację oraz akceptował wnioski Pani Skarbnika dot.
wystąpienia do WFOŚiGW

w pierwszej połowie 2011r., ponieważ

umorzenie dot. roku 2012 i listopadowej raty 2011r., a środki z umorzenia
należy przeznaczyć na kolejne inwestycje ochrony środowiska, a one
powstaną dopiero w 2012r.
20.

Wniosek

Wydziału

Zarządzania

Kryzysowego

w

sprawie

organizacji ćwiczeń „Pierścień 2009”.
Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego
w sprawie organizacji ćwiczeń „Pierścień 2009”, w brzmieniu załącznika nr 12
do protokołu.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem oraz zobowiązał Dyrektora Wydziału
Zarządzania Kryzysowego do ustalenia kosztów organizacji imprezy i zasad
finansowania m.in. przez Wojewodę Mazowieckiego.
21.

Wniosek Pułtuskiej Biblioteki Powiatowej dot.

ufundowania

nagród w konkursie literackim Pułtuski Pulitzer o Laur
Wnikliwego Obserwatora.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. ufundowania części nagród
książkowych dla laureatów konkursu literackiego Pułtuski Pulitzer o Laur
Wnikliwego Obserwatora.
Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Zarząd akceptował wniosek przyznając 400 zł. na ufundowanie nagród
książkowych.
22.

Wniosek

Towarzystwa

Przyjaciół

Ziemi

Pułtuskiej

dot.

udzielenia dotacji na remont dzwonnicy
Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Pułtuskiej dot. udzielenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego
polegającego na przywróceniu pułtuskiej dzwonnicy stanu z początku XX
wieku. Wnioskowana kwota 5.000zł Wniosek stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Zarząd akceptował wniosek i wyraził zgodę na udzielenie dotacji w
wysokości 5.000zł. Powyższa sprawa zostanie skierowana na XXVI Sesję
Rady Powiatu.
23.

Wniosek Pułtuskiej Biblioteki Powiatowej dot. wyrażenia zgody
na

zamieszczenie

herbu

i

flagi

powiatu

na

portalu

Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej
Zarząd Powiatu

pozytywnie zaopiniował wniosek Pułtuskiej Biblioteki

Powiatowej dot. wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu i flagi powiatu na
portalu Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej
Wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
24.

Wniosek Stowarzyszenia Polskich Niewidomych Oddział w
Pułtusku o przekazanie wsparcia finansowego

Sekretarz

Powiatu

Niewidomych

dot.

przedstawiła
udzielenia

wniosek
pomocy

Stowarzyszenia
finansowej

na

Polskich
wydarzenia

organizowane przez Stowarzyszenie. Wniosek stanowi załącznik nr 16 do
protokołu

Zarząd uznał za zasadne udzielenie wsparcia Stowarzyszeniu i zobowiązał
Sekretarza Powiatu do ustalenia z przedstawicielami Stowarzyszenia
konkretnej uroczystości, którą powiat pomógłby zorganizować.
25.

Sprawa udzielenia pomocy finansowej na budowę pomnika Jana
Pawła II

Zarząd Powiatu postanowił o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Gminy Pułtusk w wysokości 60.000zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania: Budowa pomnika Jana Pawła II w Pułtusku.
Powyższa sprawa zostanie skierowana na XXVI Sesję Rady Powiatu.
26.

Wniosek SOSW dot. zakupu kserokopiarki

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Pułtusku dot. wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki
do SOSW w Pułtusku.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek, przeznaczając 4.000zł

–

wolne środki z 2008r.
Sprawa będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Powiatu.
27.

Ustalenie tematyki XXVI Sesji Rady Powiatu

Zarząd Powiatu ustalił tematykę XXVI Sesji w brzmieniu załącznika nr 17 do
protokołu.
Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję zmiany budżetu powiatu na
2009r., która obejmuje:
Zwiększenie dochodów o kwotę: 649.962 zł
z tytułu:
•

środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów (zwiększenie
o wskaźnik waloryzacji cen i usług – 4,2%) 9.890 zł

•

dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
31.660 zł

•

części równoważącej subwencji ogólnej85 zł dotacji rozwojowej dla
Starostwa Powiatowego na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" 114.965 zł

• dotacji rozwojowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na
realizację projektu "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie
pomóc " 493.362 zł
Zmniejszenie dochodów o kwotę

73.410 zł

z tytułu:
• udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 181 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej 73.229 zł
Zwiększenie wydatków o kwotę:
a) wydatki majątkowe:

718.877 zł

100.200 zł

w tym:
1)Starostwo Powiatowe w Pułtusku
(zakup wyposażenia biura projektu, pn. “Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego") 10.200 zł
2)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (zakup wyposażenia

biura projektu, pn. "Pomagamy

naszym klientom, aby potrafili sami

sobie pomóc ") 21.000 zł
3)Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku (zakup
kserokopiarki)

4.000 zł

4)przekazanie dotacji na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego

dotyczącego obiektu zabytkowego (remont Dzwonnicy przy Bazylice w
Pułtusku)

5.000 zł

5)udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Pułtusk na budowę pomnika
Jana
Pawła II - 60.000 zł

b) wydatki bieżące: 618.677 zł
w tym:
• zwiększenie wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych
(wskaźnik waloryzacji cen i usług 4,2%) 9.890 zł
• w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej na wypłatę

odpraw i świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych 31.660 zł
•

w Starostwie Powiatowym na realizację projektu "Zajęcia pozlekcyjne dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" 104.765 zł

• w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku na realizację
projektu "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”
472.362 zł
Zarząd Powiatu akceptował propozycje zmiany budżetu.
28.

Propozycja Tygodnika Pułtuskiego dot. plebiscytu „Lekarz Roku
2008”.

Sekretarz Powiatu przedstawiła propozycję Tygodnika Pułtuskiego dot.
plebiscytu o tytuł „Lekarz Roku 2008”. Informacja stanowi załącznik nr 18
do protokołu.
Zarząd zapoznał się z informacją.
29.

Zatwierdzenie

bilansu

z

wykonania

budżetu

powiatu

pułtuskiego za 2008r.
Zarząd Powiatu zatwierdził bilans z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego
za 2008r.
30.

Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z 19 lutego
2009r.

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 19
lutego 2009r.
31.
a)

Wolne wnioski.
informacja nt. Światowego Dnia Młodzieży w Pułtusku

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. Światowego Dnia Młodzieży w
Pułtusku
b)

Radny Z. Szczepanik zgłosił następujące wnioski:

- wyjaśnić sprawę zatrudnienia pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej
w Ołdakach i w Obrytem.
Zarząd Powiatu postanowił, że na posiedzenie Zarządu w dniu 11 marca br.
zostaną zaproszeni Dyrektorzy wymienionych Domów.
-

zobowiązać Dyrektora SP ZOZ aby na bieżąco informował

Zarząd

Powiatu o wprowadzanych regulacjach wynagrodzeń pracowników oraz
zmianach kadrowych w SP ZOZ w Pułtusku (dot. stanowisk: zastępców
dyrektora, kierowników jednostek i komórek organizacyjnych),
Zarząd akceptował wniosek.
Ponadto Zarząd postanowił ponownie wystąpić do Dyrektora SP ZOZ o
przekazanie w trybie pilnym koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusku
na rok 2009 i lata następne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania
szpitala w nowym obiekcie na Popławach.
Na tym protokół zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00
Protokółowała: B. Przybyłowska
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Andrzej Dolecki ................................................
2. Witold Saracyn ..........................................
3. Wiesław Cienkowski ..................................
4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................
5. Zbigniew Szczepanik ......................................

