
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego,
pracę i wysiłki w 2012 roku skupiliśmy przede wszyst-

kim na wykonywaniu zadań, które należą do powiatu 
oraz na współpracę z gminami i innymi organizacjami. 
Na realizację zadań oświatowych, drogowych, z zakresu 
pomocy rodzinie, opieki wychowawczej i bezpieczeństwa 
zaangażowaliśmy następujące środki: oświata i wychowa-
nie – 20 993 689 zł, administracja publiczna ( w tym m.in. 
zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich, prze-
prowadzanie kwalifikacji wojskowych, dotacje dla organi-
zacji i stowarzyszeń, modernizacje i zakupy inwestycyjne) – 
8 907 443 zł, zadania z zakresu drogownictwa (w tym m.in. 
dotacje dla gmin na realizację zadań powiatowych, bieżące 
i zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, wycinki 
pielęgnacyjne drzew i krzewów) – 7 401 708 zł, bezpieczeń-
stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 020 593 zł, 
ochrona zdrowia – 4 196 264 zł, polityka społeczna (działa-

nia na rzecz rodziny i osób wykluczonych) – 4 638 762 zł.
Na realizację budżetu w 2012 roku udało nam się pozyskać wiele środków 

zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i unijnych na kwotę 5 578 081 zł. 
Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć: przebudowę budynku po 

byłej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie, wchodzący w skład Szpitala Powiatowego 
im. Jana Pawła II, modernizację II piętra budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfi-
nie, przebudowę budynku na szkołę w Nowym Czarnowie, przebudowę ulic 
Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie i rozpoczęcie budowy boiska sportowego 
przy ZSP nr 1 w Chojnie.

Osiągnięcia powiatu zostały dostrzeżone i w prowadzonym przez Związek 
Powiatów Polskich rankingu powiatów zostaliśmy sklasyfikowani na 6 miejscu 
w Polsce i na 2 w województwie.

Z wyrazami szacunku 
Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski

powiat 

gryfiński

STARE  
CZARNOWOMORYŃMIESZKOWICEGRYFINOCHOJNACEDYNIABANIE

TRZCIŃSKO-
-ZDRÓJ WIDUCHOWA

czerwiec 2013 r.

INWESTYCJE DROGOWE
Z budżetu Powiatu Gryfińskiego sfinansowano lub dofinansowano następujące inwestycje drogowe:
Gmina Banie
 • poprawa systemu odwodnienia skrzyżowania w m. 

Górnowo – 60000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

Skrzyżowanie w Górnowie przed remontem

Skrzyżowanie w Górnowie po remoncie

 • poprawa systemu odwodnienia skrzyżowania w m. 
Sosnowo – 12000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% 
Gmina Banie).

Gmina Cedynia
 • remont nawierzchni ul. Kościuszki w Cedyni – 

50000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

Gmina Chojna
 • przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie 

– 2000000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 30% Zachod-
niopomorski Urząd Wojewódzki, 20% Gmina Chojna)

Żółkiewskiego w trakcie remontu

Żółkiewskiego po remoncie

 • przebudowa drogi dojazdowej do Urzędu Pracy/
Wydziału Komunikacji w Chojnie – 60 000,00 zł (100% 
Powiat Gryfiński),

 • remont gruntowego odcinka ul. Jodłowej w Chojnie – 
45 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),

 • przebudowa chodnika w Krzymowie – 190 000,00 zł 
(50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Chojna), 

 • modernizacja odwodnienia w Krzymowie – 
40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Chojna).

Gmina Gryfino
 • remont nawierzchni drogi nr 1360Z – przejście przez m. 

Zaborze – 480 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński),
 • przebudowa parkingu przy urzędzie Starostwa Powia-

towego w Gryfinie – 230 000,00 zł (100% Powiat 
Gryfiński), 

 • przebudowa łącznika drogi Gryfino – Linie w m. Dołgie 
– 130 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński).

Droga w m. Dołgie przed przebudową

Droga w m. Dołgie po przebudowie

Gmina Mieszkowice
 • przebudowa chodnika w m. Goszków – 70 000,00 zł 

(50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Mieszkowice), 
 • przebudowa chodnika w m. Troszyn – 40 000,00 zł 

(50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Mieszkowice),
 • przebudowa chodnika na ul. Odrzańskiej w Mieszkowi-

cach – 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Mieszkowice),

 • przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Moryńskiej 
w Mieszkowicach – 70 000,00 zł (50% Powiat Gryfiń-
ski, 50% Gmina Mieszkowice),

 • Wprzebudowa chodnika w m. Czelin – 40 000,00 zł 
(50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Mieszkowice).

W roku 2012 zostały wykonane następujące zadania:
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Chodnik w Czelinie przed przebudową Chodnik w Czelinie po przebudowie

Gmina Moryń
 • przebudowa chodnika na ul. Lipowej w Moryniu – 

8 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Moryń),
 • przebudowa chodnika na ul. Rynkowej w Moryniu 

– 50 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina 
Moryń),

 • przebudowa chodnika w Przyjezierzu – 20 000,00 zł 
(50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Moryń).

Gmina Stare Czarnowo 
 • remont chodnika na ul. Szczecińskiej w Starym Czarno-

wie – 390 000,00 zł (60% Powiat Gryfiński, 40% Gmina 
Stare Czarnowo). 

Gmina Trzcińsko-Zdrój
 • przebudowa chodnika w m. Gogolice – 40 000,00 zł 

(50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Trzcińsko-Zdrój),
 • przebudowa chodnika w m. Chełm Dolny 40 000,00 zł 

(50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Trzcińsko-Zdrój),
 • przebudowa chodnika w m. Strzeszów – 40 000,00 zł 

(50% Powiat Gryfiński, 50% Gmina Trzcińsko-Zdrój),
 • poprawa systemu odwodnienia ul. Cmentarnej 

w Trzcińsku-Zdroju – 40 000,00 zł (50% Powiat Gryfiń-
ski, 50% Gmina Trzcińsko-Zdrój).

Gmina Widuchowa
 • przebudowa drogi nr 1381Z na odcinku Widuchowa PKP 

– Bolkowice – 333 000,00 zł (100% Powiat Gryfiński), 
 • stabilizacja gruntowej nawierzchni ul. Nadodrzańskiej 

w Widuchowej – 60 000,00 zł (50% Powiat Gryfiński, 
50% Gmina Widuchowa).

OŚWIATA
 • W Zasadniczej Szkole Zawodowej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie z dniem 
1 września 2012 r. utworzono nowy kierunek kształce-
nia – ogrodnik.

 • Rada Powiatu przyjęła w drodze uchwały dwie strate-
gie dotyczące oświaty tj.:

 • strategia rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej 
w powiecie gryfińskim na lata 2012 – 2016.

 • strategia optymalizacji funkcjonowania oświaty spe-
cjalnej w powiecie gryfińskim.

 • Rada Powiatu przyznała 29 stypendiów za wybitne 
wyniki i osiągnięcia w nauce uczniom szkół ponadgim-
nazjalnych w łącznej kwocie 15 000,00 zł.

Stypendyści Rady Powiatu

 • W lipcu 2012 r. czterech nauczycieli uzyskało stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Powiat jest organem prowadzącym dla 5 placówek oświa-
towych:

ZeSpół SZkół ponadGiMnaZjalnyCh 
nr 1 W Chojnie
najważniejsze sukcesy uczniów w konkursach, olim-
piadach, zawodach sportowych:
 • tytuł finalisty w eliminacjach centralnych Ogólnopol-

skiej XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowla-
nych,

 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angiel-
skiego FOX,

 • dwa wyróżnienia w XII Międzynarodowym Konkursie 
Stolarskim,

 • wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matema-
tycznym Kangur,

 • wyróżnienie w XIII Ogólnopolskim Konkursie Geolo-
giczno-Środowiskowym,

 • tytuł laureata etapu wojewódzkiego LVII Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego,

 • awans dwóch uczniów do finału oraz nagroda specjal-
na jury w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Z. 
Herberta „Herbertiada”,

 • III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kultu-
rze Krajów Anglojęzycznych,

 • IV miejsce w XL Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczym,

 • III miejsce i dwa wyróżnienia w Wojewódzkim Konkur-
sie „Profilaktyka oczami młodzieży”,

 • II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Motoryzacyjnym.

realizacja projektów: 
 • projekt „WAVE – Woda – Aqua – Viz – Everywhere” 

 miejsce realizacji: Koszeg (Węgry), Chojna (Pol-
ska) 
przyznane dofinansowanie: 20 000,00 euro

 • projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” 
przyznane dofinansowanie: 893 960,00 zł

 • projekt „Staże gastronomów” 
miejsce realizacji: Sherborne (Anglia), Marsaskala (Mal-
ta), przyznane dofinansowanie: 66 194,00 euro

 • projekt „Postaw na kobiety” 
miejsce realizacji: Susice (Czechy), Chojna (Polska) 
przyznane dofinansowanie: 8 600,00 euro

 • projekt „Rozmawiaj, tańcz, myśl – realizuj się!” 
partner: Węgry, Rumunia 
miejsce realizacji: Chojna (Polska) 
przyznane dofinansowanie: 10 984,00 euro

 • projekt „Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze” Polsko 
– Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 
miejsce realizacji: Chojna (Polska) 
przyznane dofinansowanie: 5 649,00 euro 

 • projekt „Community school – school in community” 
miejsce realizacji: Chojna (Polska), Marsaskala (Malta) 
przyznane dofinansowanie: 28 565,00 euro

 • projekt „Far in Age – Close in Heart” 
partner: ZSP nr 1 w Chojnie, Włochy, Portugalia, Malta, 
Czechy 
miejsce realizacji: Węgry

 • projekt „Together Across Generations” 
miejsce realizacji: Sherborne (Anglia), Chojna (Polska)

 • projekt „Keep on chasing” 
koordynator: Genista Research Foundation (Malta/
Gozo) 
partner: Stowarzyszenie Douzelage i ZSP nr 1 w Choj-
nie, Włochy, Rumunia, Belgia 
miejsce realizacji: Gozo

inwestycje: 
Budowa boiska sportowego przy ZSP nr 1 w Chojnie 
9.11.2012 r. podpisano umowę na kwotę 1 100 324,68 zł. 
W 2012 r. rozpoczęto roboty ziemne i kanalizacji deszczo-
wej. Planowany termin zakończenia prac: 30.04.2013 r.

ZeSpół SZkół ponadGiMnaZjalnyCh 
nr 2 W Gryfinie
najważniejsze sukcesy uczniów w konkursach, olim-
piadach, zawodach sportowych: 

 • I miejsce drużynowo w województwie i XVI w kraju 
w XVI Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motory-
zacyjnym,

 • I miejsce indywidualnie w wojewódzkich eliminacjach 
w XVI Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motory-
zacyjnym,

 • udział w półfinale II Turnieju Historycznego „Zamieszaj-
my w PRL-owskim Kotle” ,

 • Drużynowe Mistrzostwo Polski w Szkolnej Lidze Lekko-
atletycznej, 

 • Mistrzostwo Województwa w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych, 

 • II miejsce w Polsce w Biegach Przełajowych, 
 • II miejsce w finale wojewódzkim Szkolnej Ligi LA,
 • II miejsce w finale ogólnopolskim Biegów Sztafeto-

wych,
 • II miejsce w finale Polski w Biegach Ulicznych i Sztafe-

towych, 
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Wizja Mojej Przy-

szłej Rodziny”,
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Sztuki Kulinarnej 

„Smaki ryb odrzańskich”, 
 • I miejsce w województwie i okręgu (4 województwa) 

w sprawdzianie z projektu „Młodzieżowa Agencja Agrobiz-
nesu”, 

 • III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Najlepsze Zajęcia 
z Przedsiębiorczości 2012”, 

 • VII miejsce w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej (dziew-
częta) – finał ogólnopolski w Zielonej Górze,

Drużyna dziewcząt z ZSP nr 2 w Gryfinie 
z opiekunem Ludwiką Urbańską

 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Sztuki Kulinarnej 
„Przysmaki Pomorza Zachodniego”. 

realizacja projektów:
 • projekt „Wespół w Zespół z Matematyką Bez Granic”, 
 • projekt „Zbierz Plon Edukacji Młodzieżowej Agencji Agrobiz-

nesu”, 
 • projekt ELITMAT „Matematyka innego wymiaru”,
 • partnerstwo w projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa – 

program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne 
na rynku pracy”, 

 • projekt „Bridging the gap – Polonia and Katalonia”, 
 • projekt „Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy – zintegrowany 

system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgim-
nazjalnych”, 
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 • projekt „Nasze Kompetencje – Nasza Przyszłość” – podnie-

sienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
(dofinansowanie: 514 110,00 zł),

 • projekt „Polski technik żywienia mobilny na europejskim 
rynku pracy” (dofinansowanie: 158 102,67 zł). 

inwestycje: 
Modernizacja II piętra budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfi-
nie – 449 278,02 zł.

SpeCjalny ośrodek SZkolno-
WyChoWaWCZy iM. MieSZka i  
W Chojnie
Najważniejsze sukcesy uczniów w konkursach, olimpia-
dach, zawodach sportowych:
 • dwa III miejsca wychowanka Rafała Ceglarka w biegu 

na 60 m oraz w biegu na 200 m w Mistrzostwach Świa-
ta Międzynarodowej Federacji INAS-FID w Manchester 
w Wielkiej Brytanii,

Rafał Ceglarek (pierwszy z prawej) na podium

 • dwa I miejsca Rafała Ceglarka w sztafecie 4x100 m 
i 4x400 m oraz dwa II miejsca w biegu sprinterskim 
na 100 m i biegu na 200 m w Mistrzostwach Europy 
w Szwecji, 

 • dwa I miejsca w biegu na 100 m i 200 m oraz IV miejsce 
w biegu na 400 m oraz I i III miejsce w skoku wzwyż 
w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce w Ostrze-
szowie,

 • VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Drzewo Roku 
2012” organizowanym przez fundację Klub Gaja, 

 • I miejsce w kategorii Show Dance w Wojewódzkim 
Przeglądzie Form Tanecznych „Magia Tańca”,

 • dwa I miejsca i dwa wyróżnienia w Wojewódzkim Kon-
kursie „Chrońmy środowisko wodne Ziemi Szczecińskiej”,

 • I miejsce drużynowo oraz I i II indywidualnie w katego-
rii zasadniczych szkół zawodowych w Mistrzostwach 
Woj. Zachodniopomorskiego w Warcabach.

realizacja projektów:
 • Projekt „Uwaga! Sposób na sukces” (realizowany przez 

Young Digital Planet SA, współfinansowany ze środ-
ków UE w ramach EFS. W ramach projektu Ośrodek 
otrzymał zestaw sprzętu komputerowego o wartości 
6 659,75 zł oraz zestaw instrumentów muzycznych 
o wartości 534,64 zł. Sprzęt służy realizacji projektu, 
przede wszystkim do prowadzenia zajęć z logorytmiki 
i realizacji innowacyjnego programu nauczania).

inwestycje:
 • Wykonanie wentylacji części przyziemia budynku inter-

natu w SOS-W w Chojnie – 27 290,89 zł.

ZeSpół SZkół SpeCjalnyCh 
W Gryfinie
najważniejsze sukcesy uczniów w konkursach, olim-
piadach, zawodach sportowych:
 • I miejsce w kategorii tańca towarzyskiego w VII Woje-

wódzkim Przeglądzie Form Tanecznych „Magia Tańca” 
– edycja 2012, 

 • srebrny medal w biegu na 1500 m w Mistrzostwach 
Województwa Zachodniopomorskiego w Lekkoatlety-
ce, 

 • V miejsce i tytuł „króla strzelców” dla ucznia kl. VI w III 
Wojewódzkim Integracyjnym Festynie Rekreacyjno-
-Sportowym ph. „Mini Euro 2012”,

 • 8 złotych medali i nagroda rzeczowa dla drużyny 
w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskie-
go w Biegach Przełajowych w Szczecinie,

 • I miejsce w kategorii „obróbka drewna” i 3 wyróżnienia 
w Wojewódzkim Turnieju Umiejętności Technicznych 
w Chojnie pn. „Moje ręce mogą więcej”.

realizacja projektów: 
Projekt „Mikołaj z workiem pełnym prezentów” – Fundacja PGE 
Warszawa – 10 000,00 zł.

poradnia pSyCholoGiCZno- 
-pedaGoGiCZna W Gryfinie
W 2012 r. pracownicy placówki zorganizowali i przeprowa-
dzili na terenie szkół i placówek zajęcia:

dla dzieci i młodzieży:
 • Tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowie-

ka,
 • Nie zamykaj oczu. Agresja. oraz Nie zamykaj oczu. 

Piłem i brałem. – zajęcia realizowane w klasach V z tere-
nu gminy Gryfino we współpracy ze Strażą Miejską,

 • Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego: Co dalej? 
Planuję moją karierę edukacyjno- zawodową oraz 
Czynniki trafnego wyboru zawodu, Jak radzić sobie ze 
stresem?, Przygoda z piratami. – zajęcia z elementami 
twórczego myślenia,

 • Warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne – 
wyrażanie emocji, rozwiązywanie konfliktów.

dla rodziców:
 • Kary i nagrody – szukamy skutecznych metod wycho-

wawczych, 
 • Jak wspomagać dziecko w odnoszeniu sukcesów 

w nauce czytania i pisania Wpływ telewizji i komputera 
na rozwój małego dziecka,

 • Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym w domu,
 • Sytuacje konfliktowe i sposób ich rozwiązywania,                     
 • Jak wspomagać rozwój psychofizyczny dziecka 5-let-

niego, 
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców,
 • Rola rodziców w wyborach zawodowych młodzieży,
 • Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dziecka,
 • Komunikacja między rodzicami a dziećmi – kiedy dziec-

ko mówi „nie”,
 • Jak rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem – warsztat 

dla rodziców,
 • Jak przygotować dziecko do szkoły – warsztaty dla 

rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych, 
 • Specyfika rozwoju dziecka 5-letniego pod kątem pójścia 

do szkoły, 
 • Jestem dobrym rodzicem,
 • Sposoby krzywdzenia dziecka w rodzinie. Skutki 

doświadczania przemocy.

dla nauczycieli:
 • Spotkania dla logopedów, pedagogów, psychologów 

szkolnych,
 • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Ocena efektów udzielanej pomocy psychologiczno-

-pedagogicznej,
 • Praca z dziećmi ze specyficznymi problemami w ucze-

niu się,
 • Zadania wychowawcze szkoły i nauczyciela,
 • Szkoła podstawowa a obniżenie wieku obowiązku 

szkolnego w okresie przejściowym, plusy i minusy 
wcześniejszego posłania dziecka do klasy I,

 • Diagnoza ryzyka dysleksji – warsztat szkoleniowy dla 
nauczycieli klas I – III. 

pomoc lub porady udzielane przez pracowników ppp:
 • dyżur psychologa przy telefonie zaufania (w każdy 

czwartek w godz. 18.00 - 19.00) tel. 91 416 27 37,
 • bezpośrednie dyżury psychologów i pedagogów: 

w Gryfinie – 4 x w tygodniu, w Chojnie – 2 x w tygodniu, 
 • e-porady: www.pppgryfino.pl  

inwestycje:
 • budowa pochylni w PP-P w Gryfinie Filia w Chojnie 

w ramach programu Wyrównywania różnic między 
regionami II – 9 651,54 zł,

 • termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 
w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu – 
124 548,95 zł.

PROMOCJA
 • Powiat Gryfiński wydał bogato ilustrowaną publikację 

pt. „Historia i pamięć – cmentarze powiatu gryfińskiego” 
poświęconą historycznym nekropoliom, wśród których 
są te zadbane, otaczane czcią i szacunkiem, jak rów-
nież zapomniane, zniszczone mogiły ukryte w lasach 
i przydrożnych zaroślach.

 • W listopadzie odbyło się rozstrzygnięcie 7. edycji 
konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję 
powiatu”. Statuetki Bociana oraz nagrody pieniężne 
w wysokości 3 000 zł otrzymali:

 • w kategorii kultura – Remigiusz Rzepczak,
 • w kategorii sport – Klub Bokserski Garda,
 • w kategorii inicjatywa społeczna – Parafia pw. Ducha 

Św. w Moryniu,
 • w kategorii pracodawca roku – firma SELFA GE S.A.
 • Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa 

www.gryfino.powiat.pl, na której oprócz aktualnych 
wydarzeń promujących Powiat prezentowane są m.in. 
atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze, zabytki 
i inne obiekty związane z bogatą historią regionu. Na 
stronie znaleźć można także kalendarium wydarzeń 
kulturalnych i sportowych, bazy adresowe oraz wiele 
innych ciekawych informacji. Remigiusz Rzepczak - laureat Nagrody Starosty w kategorii kultura

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI, GMINAMI 
W ZAKRESIE KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Z budżetu powiatu Gryfińskiego dofinansowano 
zadania:
 • Projekt muzyczny „Brzmienie Ósemki” oraz premierę 

sztuki pt. „Rozprawa” w wykonaniu Grupy Teatralnej 
Gliptykos – Gryfiński Dom Kultury,

 • „Zdrowi i Aktywni – Jestem Za” – Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Gryfinie, 

 • Konferencja, „Historia Polski hymnem pisana” – Towarzy-
stwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, 

 • Promocja kulturalna Powiatu Gryfińskiego w formie 
występu chóralnego na Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie – Stowarzyszenie Wokalne RES MUSICA,

 • „I Konkurs Regionalny „Smaki ryb odrzańskich” – Stowarzy-
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szenie RAZEM,

 • Festiwal Piosenki Angielskiej EYE – Zespół Szkół 
w Widuchowej, 

 • „Cienie zapomnianych kultur 2012” – Stowarzyszenie Spi-
chlerz Sztuki w Kołbaczu, 

 • „Osadnicy” – cykl imprez dla młodzieży szkolnej – Stowa-
rzyszenie Historyczno-Kulturalne TERRA INCOGNITA 
w Chojnie,

 • „Krajobraz moich wspomnień i marzeń – ukazanie nierozpow-
szechnionego piękna ziemi gryfińskiej – sztuka osób niepełno-
sprawnych” – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych PROMYK w Goszkowie,

 • „W garnku i na talerzu, czyli zwyczaje kulinarne Polaków 
i Holendrów” – Stowarzyszenie TWINNING Trzcińsko-
-Zdrój,

 • Majówka Jazdy Polskiej. Patriotycznie – naturalnie! – 
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazdy Polskiej 
Wełtyń,

 • Gryfińskie Rajdy Rowerowe, XXXV Bieg Transgraniczny 
Gartz-Gryfino oraz XXXVI Bieg Transgraniczny Gryfino-
-Gartz, XIV Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich, 72 
i 73 Masowe Biegi Przełajowe, XVIII edycja Zawodów 
Dziecięcych pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” – MKS HER-
MES Gryfino,

 • 6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” – Sto-
warzyszenie „Republika Międzyodrza” w Gryfinie,

 • XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Mini Piłki Noż-
nej – UKS ENERGETYK JUNIOR,

 • Uczestnictwo młodzieży reprezentującej powiat 
w imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim – KS 
ENERGETYK Gryfino,

 • Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskie-
go – Uczniowski Klub Pływacki MARLIN Gryfino, 

 • Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych o zasięgu co najmniej powiatowym – 
UKS KAMIKAZE Gryfino, 

 • „TriM Hattrick dla Europy – Mieszkowice 2012” – Gmina 
Mieszkowice,

 • V Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej w Motocrossie – Klub Motorowy Chojna, 

 • IV Międzynarodowa Gala Boksu o Puchar Starosty Gry-
fińskiego – Klub Bokserski GARDA Chojna, 

 • Dolnoodrzańskie Mini-Euro 2012 – UKS HETMAN Grzyb-
no, 

 • Trzydniowy rajd rowerowy – szukamy śladów śre-
dniowiecznych zakonów w powiecie gryfińskim oraz 
Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla 
dzieci z rocznika 2002 i młodszych – UKS ORLIK Trzciń-
sko-Zdrój, 

 • Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżo-
wego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego „Bocianie 
Gniazdo 2012” – Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich GOGOLANDER Gogolice, 

 • VII Jesienne Marsze na Orientację „KON-TIKInO 2012” 
– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Zachodniopomorski, 

 • Międzynarodowe turnieje badmintona dla dzieci i mło-
dzieży – LUKS KROKUS Góralice. 

rada powiatu udzieliła dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkowych kościołach:
 • pw. NNMP w Żelechowie (gm. Widuchowa), 
 • pw. Ducha Św. w Moryniu,
 • pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Rudnicy 

(gm. Cedynia).

wieża i dach kościoła w Moryniu przed remontem

wieża i dach kościoła po remoncie

ZDROWIE
dofinansowano z budżetu powiatu Gryfińskiego:
 • Prowadzenie działań z zakresie promowania zdrowego 

stylu życia i wszechstronnej edukacji zdrowotnej oraz 
organizowanie działań na rzecz indywidualnej i zbio-
rowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochro-
ny zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych 
w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej i akcji 
honorowego krwiodawstwa – Zachodniopomorski 
Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie,

 • Festiwal Piosenki o Zdrowiu – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Gryfinie,

 • Spotkanie z amazonkami ze Schwedt – Stowarzyszenie 
Amazonek EWA w Gryfinie,

 • Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa – PCK, Dele-
gatura w Gryfinie,

 • Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.

W lutym 2012 r. zakończono termomodernizację budynku 
szpitala przy ul. Niepodległości 39.

4 kwietnia 2012 r. podpisano umowę sprzedaży 60% udzia-
łów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital 
Powiatowy w Gryfinie S.A.” wraz ze zobowiązaniami inwe-
stycyjnymi kupującego przez inwestora strategicznego 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Lekarski S.A. 

inwestycje sprzętowe w szpitalu realizowane przez 
dom lekarski S.a.:
 • w październiku 2012 r. wyposażono blok operacyjny 

w innowacyjną platformę elektrochirurgiczną LigaSure 

oraz wielofunkcyjny stół operacyjny (wartość inwesty-
cji 275 000,00 zł),

 • w listopadzie 2012 r. wyposażono salę porodową 
w elektryczne łóżko porodowe (koszt zakupu: 26 
000,00 zł) oraz Poradnię Endoskopową w wideoga-
stroskop i wideokolonoskop (wartość inwestycji 154 
000,00 zł).

nowe lokalizacje:
 • w grudniu 2012 r. zakończono wyposażanie i urządzanie 

nowej lokalizacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy 
ul. Armii Krajowej oraz przeprowadzono pacjentów 
i rozpoczęto działalność w nowym miejscu. Inwestycja 
w części finansowana była przez Dom Lekarski S.A. 
W latach 2010-2012 na w/w inwestycję została wydana 
kwota 1 005 605,20 zł.

Budynek szpitala przy ul. Niepodległości 39
Podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim 
a NZOZ Dom Lekarski S.A.

OPIEKA SPOŁECZNA
powiatowe Centrum pomocy rodzinie w Gryfinie 
(www.pcpr-gryfino.pl) prowadzi:
 • Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

w Chojnie z punktem wyjazdowym w Mieszkowicach.
 • Mieszkania Chronione w Chojnie, w których obecnie 

mieszka 7 byłych wychowanków rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw, w ramach 
którego odbywają się dyżury psychologa i prawnika 
oraz świadczona jest profesjonalna pomoc ofiarom 
przestępstw. (tel. 91 416 20 13 wew. 113).

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego 
funkcjonuje hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. (tel. 
91 416 20 13 wew. 113).

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności, który wydaje rocznie ok.1900 orzeczeń 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
(tel. 91 416 20 13 wew. 117).

inwestycje:
 • zakupiono dwa mikrobusy przystosowane do prze-

wozu osób niepełnosprawnych dla WPO-W w Chojnie 
– 223 800,00 zł i jeden dla DPS w Nowym Czarnowie – 
131 979,00 zł,

 • dostosowano nieruchomości w Nowym Czarnowie do 
potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie – 828 223,52 zł.

projekty realizowane przez pCpr:
 • „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfiń-

skim” (EFS POKL), wartość: 1 813 590,00 zł, 
 • „Aktywny samorząd” – wykorzystane środki PFRON: 

123 206,65 zł,
 • „Program wyrównywania różnic między regionami II” – wyko-

rzystane środki PFRON: 289 565,63 zł,
 • Programy finansowane przez Ministerstwo Pracy i Poli-

tyki Społecznej:

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na rok 2012.
1. Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opie-
kuńczo-wychowawczych typu rodzinnego pn. „Pomocna 
dłoń” – 3 600,00 zł

2. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja” – 
46 342,80 zł

dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji spo-
łecznej:

 • sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych – 
63 100,00 zł,

 • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowa-
niu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych (zaplanowano 
kwotę 180 000,00 zł),

 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty orto-
pedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
– 290 000,00 zł,

 • zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych – 85 000,00 zł,

 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych – 263 836,00 zł.

finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej (ze środków pfron): 
 • WTZ w Gryfinie – 340 308,00 zł,
 • WTZ w Goszkowie – 443 880,00 zł. 

Wyróżnienia powiatowej Społecznej rady do Spraw 
osób niepełnosprawnych dla osób wyróżniających 
się w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych:
 • Zarząd Powiatu w Gryfinie (za przystosowanie budynku 

Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełno-
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sprawnych),

 • Elwira Profe-Mackiewicz i Fortunat Mackiewicz-Profe,
 • Robert Dziedzic – prezes Społecznego Stowarzyszenia 

Ratowniczego w Szczecinie Rejonowy Sztab Ratowni-
czy w Moryniu.

Certyfikat obiektu przyjaznego osobom niepełnospraw-
nym otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowa-
ne przez powiatowy Urząd pracy w Gryfinie:
 • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych – 20 000,00 zł,
 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazo-

wych środków na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej lub rolniczej – 80 000,00 zł,

 • finansowanie wydatków na instrumenty i usługi 

rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych – 
20 000,00 zł,

 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej – 80 000,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Wielofunkcyjna Palcówka Opie-
kuńczo-Wychowawcza w Chojnie została przekształcona 
w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Chojnie. 

BEZPIECZEŃSTWO
Z budżetu powiatu Gryfińskiego dofinansowano:
 • XXXV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Mło-

dzież Zapobiega Pożarom”, organizowany przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

 • zadanie pt. „Poprawa bezpieczeństwa wodnego i ratow-
nictwa poprzez działania profilaktyczne, doposażenie grupy 
interwencyjnej w sprzęt ratownictwa wodnego w powiecie 
gryfińskim”, realizowane przez Oddział Powiatowy 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Gryfinie.

 • W październiku 2012 r. w Starostwie Powiatowym 
zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyj-
ne pracowników oraz interesantów. W akcji brały 
udział cztery zastępy Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej, dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Gryfina, Policja i Straż Miejska oraz – jako obserwato-
rzy – kilkanaście osób z Niemiec związanych z projek-
tem „Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu 
zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz 
zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicz-
nym” w ramach programu operacyjnego Celu 3 EWT.

Ćwiczenia ppoż w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Podsumowanie ćwiczeń ewakuacyjnych

POMOC BEZROBOTNYM
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie realizuje projekty dla 
osób pozostających bez zatrudnienia. W 2012 r. zorganizo-
wano m.in.:
 • 4 giełdy pracy będące formą bezpośredniego kon-

taktu jednego pracodawcy z kandydatami do pracy na 
złożoną przez niego ofertę (uczestniczyło 138 osób),

 • Targi pracy:
 » polsko-niemieckie spotkanie branżowe doty-

czące zatrudnienia w branży turystyczno-hote-
larsko-gastronomicznej (30.03.). Targi zgroma-
dziły 19 wystawców reprezentujących różne firmy 
i instytucje działające na rzecz zatrudnienia w Polsce 
i w Niemczech, którzy dysponowali konkretnymi 
ofertami pracy w turystyce, hotelarstwie i gastrono-
mii. Podczas targów przedstawiono warunki życia 
i pracy w Niemczech oraz warunki podejmowania 
zatrudnienia na terenie Niemiec w branżach przed-
stawianych na targach. W targach wzięło udział ok. 

150 osób poszukujących zatrudnienia.
 » Targi pracy w różnych branżach (26.06.). Targi 

zgromadziły 15 wystawców reprezentujących różne 
firmy działające na rzecz zatrudnienia na lokal-
nym rynku pracy, które dysponowały konkretnymi 
ofertami pracy. W targach wzięło udział ok. 130 osób 
poszukujących zatrudnienia. W wyniku targów 
pozyskano 11 ofert pracy. 

 » Spotkanie branżowe w branży handlowo-trans-
portowej (4.10.). Targi zgromadziły 16 wystawców 
reprezentujących firmy działające w branży handlo-
wej i transportowej działające na rzecz zatrudnienia 
na lokalnym rynku pracy, które oferowały zatrudnie-
nie dla kasjerów, sprzedawców, kierowców autobu-
sów i samochodów ciężarowych. W targach wzięło 
udział ok. 120 osób poszukujących zatrudnienia. 
W wyniku targów pozyskano 48 ofert pracy. Targi Pracy „Inkontakt” w Schwedt

OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Udzielono dotacji celowej: 

 » Gminie Moryń na realizację zadania pn. Ochrona 
wód powierzchniowych jeziora Morzycko, stano-
wiącego kąpielisko zlokalizowane w Moryniu – 
3 817,81 zł,

 » Stowarzyszeniu „Dom z Sercem” na realizację 
zadania pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-
-Zdroju – 106 685,64 zł,

 » Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szcze-
cinie na realizację zadania pn. Działalność kontro-
lna w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód 

powierzchniowych stanowiących własność Skarbu 
Państwa w granicach powiatu gryfińskiego. Zwal-
czanie kłusownictwa wodnego – 9 500,00 zł,

 » osobie fizycznej na dofinansowanie zadania pn. 
Zakup i montaż ekologicznego urządzenia grzew-
czego – gazowego kotła kondensacyjnego w budyn-
ku mieszkalnym jednorodzinnym – 4 000,00 zł.

 • Zorganizowano konferencję/szkolenie dla jednostek 
organizacyjnych powiatu na temat efektywnego zarzą-
dzania energią w budynkach użyteczności publicznej. 
Celem konferencji było podniesienie świadomości eko-
logicznej w zakresie działań zwiększających efektywne 

wykorzystanie energii.
 • Współpraca z Nadleśnictwem Gryfino w sprawie reali-

zacji projektu pn. „Biologiczna metoda ograniczania szkód 
w uprawach leśnych poprzez wykorzystanie interakcji – ptaki 
szponiaste – gryzonie” w zakresie zakupu baz bytowych 
dla ptaków drapieżnych oraz wykonanie i zakup 
elementów wyposażenia ścieżki dydaktycznej. Powiat 
przeznaczył 8 000 zł na zakup i montaż budek dla sów 
i ptaków szponiastych oraz zakup tablic edukacyjnych 
wraz ze stelażami.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA:
 • 3 października 2012 r. delegacja powiatu gryfińskiego 

uczestniczyła w święcie Zjednoczenia Niemiec.
 • 14 listopada 2012 r. w Prenzlau odbyło się spotkanie, 

którego głównym tematem był system funkcjonowania 
lecznictwa szpitalnego w powiecie Uckermark, moż-
liwości współpracy między szpitalami, a także nowa 
Strategia Rozwoju Euroregionu Pomerania.

 • Powiat jako organ prowadzący uczestniczy w projek-
tach prowadzonych przez szkoły i placówki:

 » 22.03.2012 r. w starosta gościł młodzież z hiszpań-
skiej szkoły z Ins Sant Just, która realizuje wspólnie 
z ZSP nr 2 Gryfinie program E-Twinning,

 » 4.05.2012 r. z wizytą do starosty przybyła młodzież 
z Ukrainy i Niemiec realizująca wspólnie z młodzieżą 
polską projekt pn. TriM Hattrick dla Europy – Miesz-
kowice 2012.

 » 14.08.2012 r. do Starostwa Powiatowego przybyli 
z wizytą wolontariusze z Sherborn w ramach projek-
tu „Togetheracrossgenerations”,

 » w dniach 2-6.10.2012 r. delegacja z powiatu gryfiń-
skiego uczestniczyła w spotkaniu partnerów w Mar-
saskali na Malcie w ramach projektu „Community 
school – school in community” realizowanego przez ZSP 
nr 1 w Chojnie,
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Zarząd powiatu w Gryfinie

radni rady powiatu w Gryfinie

kierownictwo Starostwa 

Arkadiusz  
Augustyniak

Piotr Bugajski Ewa Dudar Wojciech  
Fedorowicz

Jan Gładkow Zbigniew 
Głąbała

Leszek 
Jackiewicz

Henryk  
Kaczmar

Wiceprzewodniczący

Wojciech  
Konarski

Alicja 
Kordylasińska 

Wiceprzewodnicząca

Gabriela 
Kotowicz

Przewodnicząca

Jerzy Miler Rafał Mucha Ryszard  
Niedźwiecki

Robert  
Pankratow

Jan Podleśny Roman Rataj Eugeniusz 
Stachera

Sławomir  
Terebecki

Labib Zair Jerzy Zgoda

Wojciech Konarski 
Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski 
Starosta Gryfiński

Jerzy Miler
Wicestarosta Gryfiński

Jerzy Miler
Wicestarosta Gryfiński

Roman Rataj 
Członek Zarządu 

Powiatu

Jan Gładkow 
Członek Zarządu 

Powiatu
Izabela Świderek 
Skarbnik Powiatu

Jan Podleśny 
Członek Zarządu 

Powiatu
Barbara Rawecka 
Sekretarz Powiatu

Spotkanie partnerów projektu „Community 
school – school in community

 » 23.10.2012 r. w ZSP nr 1 w Chojnie odbyła się konfe-
rencja pt. „Projekty mobilności programu LdV realizowane 
w ZSP nr 1 w Chojnie, jako narzędzie służące przygotowaniu 
uczniów do funkcjonowania na rynku pracy”. W konferen-
cji wzięli udział przedstawiciele Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie, starosta gryfiński 
Wojciech Konarski, menadżerowie hoteli zagra-
nicznych, właściciele lokalnych hoteli i restauracji, 
uczestnicy staży w hotelach i restauracjach w Anglii, 
Niemczech i na Malcie, nauczyciele przedmiotów 
zawodowych gastronomicznych i hotelarskich,

 Konferencja w ZSP nr 1 w Chojnie

 » 11.12.2012 r. w Starostwie Powiatowym przebywała 
delegacja z Malty w ramach projektu „Community 
school – school in community”.

W 2012 r. rada powiatu oraz Zarząd powiatu zajmo-
wali stanowiska w następujących sprawach:
 • likwidacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-

nej w Gryfinie (kontynuacja sprawy z 2011 r.),
 • poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Koziel-

skiego dotyczącego opracowania rządowego programu 
systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry,

 • objęcia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” 
w Stoisławiu S.A. zasadami prywatyzacji określonymi 
w „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych” lub 
zbliżonymi,

 • likwidacji placówek pocztowych w gminie Banie,
 • wyrażenia stanowiska do projektu rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektó-
rych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych 
wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz 
zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, 

sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia 
ich siedzib i obszarów właściwości,

 • likwidacji posterunku policji w Trzcińsku-Zdroju,
 • wyrażenia stanowiska do Strategii Grupy Kapitałowej 

PGE na lata 2012-2035 przyjętej przez Radę Nadzorczą 
PGE S.A.

Spotkanie Starosty Gryfińskiego z Ministrem 
Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem

Składy komisji rady powiatu w Gryfinie

Komisja Rewizyjna 
1. Robert Pankratow - przewodniczący
2. Sławomir Terebecki 
3. Eugeniusz Stachera
4. Arkadiusz Augustyniak

5. Labib Zair

Komisja Spraw Społecznych
1. Arkadiusz Augustyniak - przewodniczący
2. Alicja Kordylasińska
3. Jan Podleśny 
4. Leszek Jackiewicz

5. Zbigniew Głąbała

Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń  
Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej 
1. Sławomir Terebecki - przewodniczący 
2. Roman Rataj 
3. Jan Gładkow
4. Ewa Dudar

5. Piotr Bugajski 

Komisja Budżetu i Gospodarki 
1. Rafał Mucha - przewodniczący 
2. Henryk Kaczmar
3. Jerzy Zgoda
4. Ryszard Niedźwiecki 
5. Wojciech Fedorowicz
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