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Protokół nr 59/III/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 05 grudnia 2007 r. w godz. od 800 do 1250 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie 
Zarządu Powiatu. 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Przewodniczący Zarządu 
Wojciech Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu (lista obecności 
– zał. nr 1). 

2. Porządek obrad (zał. - nr 2) został przyjęty ze zmianami. Dodano druki: 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na malowanie budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego oraz 
zatwierdzenie kosztorysu ofertowego (druk nr 24/59). 

 - Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego dot. zatwierdzenia porozumienia w/s przekazania środków 
finansowych przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Chojna, w ramach rekompensaty 
za poniesione szkody powstałe w wyniku wyburzenia budynku będącego własnością 
Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie SOSW w Chojnie (druk nr 25/59). 

  - Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego w/s akceptacji treści zaproszeń do składania ofert na wyłonienie 
lekarzy opiniujących wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładów 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczych w Nowym Czarnowie i w Gryfinie  (druk nr 26/59). 
- Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych  
w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy ekspertyzy technicznej dot. ustalenia 
przyczyny zalewania pomieszczeń piwnicznych oraz zawilgoceń ścian budynku przy 
ul. Dworcowej w Chojnie / filia Sądu Rejonowego w Gryfinie (druk nr 27/59). 

3. Protokół Nr 58/III/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. został przyjęty większością głosów  
(4 - za, 1 - wstrzymał się, 0 - przeciw). 

 
1. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wyrażenia zgody  

na ratalna spłatę nienależnie pobranych świadczeń od Komornika 
Sądowego w Gryfinie (druk nr 1/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie 
jednogłośnie wyraził zgodę na spłatę w 10 miesięcznych ratach bez 
naliczania odsetek nienależnie pobranych kwot od Komornika Sądowego  
w Gryfinie przez trzech byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie  
(E. Simińskiej, D. Rychlik, A. Wołk). Zarząd zobowiązał Likwidatora 
SPZZOZ do przygotowania porozumień w tym zakresie.  
 
2. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma adwokata  

T. Milewskiego reprezentującego M. Wardowską wierzyciela SPZZOZ 
w Gryfinie(druk nr 2/59). 



 2

  Zarząd postanowił, że decyzje w/s pisma adwokata T. Milewskiego 
reprezentującego M. Wardowską wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie 
podejmie po otrzymaniu przez Likwidatora informacji n/t posiadanych 
środków w budżecie.  
 
3. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem porozumienia 

ws. spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Profit” Sp. z o.o. z siedzibą  
w m. Łęczna (druk nr 3/59). 

 
  Zarząd zapoznał się z pismem Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie  
i podpisał porozumienie z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Profit” 
Sp. z o.o. z siedzibą w m. Łęczna ws. spłaty w/w Spółce należności  
w terminie do 29 lutego 2008 r. w kwocie 76 791,86 złotych przez SPZZOZ 
w Likwidacji w Gryfinie. 
 
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 

harmonogramu i trybu przekazania zadań pn.: „Prowadzenie i rozwój 
infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym  
w Trzcińsku Zdroju” – Stowarzyszeniu „Dom z Sercem” z siedzibą przy 
Alei Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój oraz „Prowadzenie i rozwój 
infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Dębcach” – Stowarzyszeniu 
„Pod Dębami” z siedzibą w Dębcach 11, 74-100 Gryfino(druk nr 4/59). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie harmonogramu i trybu przekazania zadań pn.: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy 
Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” – Stowarzyszeniu „Dom z Sercem” z siedzibą przy 
Alei Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój oraz „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej  
w Dębcach” – Stowarzyszeniu „Pod Dębami” z siedzibą w Dębcach 11, 74-100 Gryfino?  
Za - 5 osób,  
Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie harmonogramu  
i trybu przekazania zadań pn.: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury 
Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju” – 
Stowarzyszeniu „Dom z Sercem” z siedzibą przy Alei Róż 1, 74-510 
Trzcińsko Zdrój oraz „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach” – Stowarzyszeniu „Pod Dębami” z siedzibą  
w Dębcach 11, 74-100 Gryfino. 
 
5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. umorzenia zaległych 

należności Pana H. Balińskiego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej (druk nr 5/59). 

 



 3

  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jednogłośnie postanowił umorzyć  
w całości zaległości Pana H. Balińskiego, z tytułu odpłatności za pobyt 
dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 415,28 złotych. 
 
6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. umorzenia zaległych 

należności Pana M. Stępień z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej (druk nr 6/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jednogłośnie postanowił umorzyć  
w całości zaległości Pana M. Stępień, z tytułu odpłatności za pobyt dziecka 
w rodzinie zastępczej w kwocie 1 245,84 złotych. 
 
7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. umorzenia zaległych 

należności Pani R. Mazurek z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej (druk nr 7/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jednogłośnie postanowił umorzyć  
w całości zaległości Pani R. Mazurek, z tytułu odpłatności za pobyt dziecka 
w rodzinie zastępczej w kwocie 2 920,39 złotych. 
 
8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. umorzenia zaległych 

należności Pana J. Górlińskiego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej (druk nr 8/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jednogłośnie postanowił umorzyć  
w całości zaległości Pana J. Górlińskiego, z tytułu odpłatności za pobyt 
dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 663,70 złotych. 
 
9. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. umorzenia zaległych 

należności Pani J. Kukla z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej (druk nr 9/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jednogłośnie postanowił umorzyć  
w całości zaległości Pani J. Kukla, z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej w kwocie 3 185,88 złotych. 
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10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. umorzenia zaległych 
należności Pana Z. Wójcika z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej (druk nr 10/59). 

 
  Zarząd postanowił, że decyzje ws. umorzenia zaległych należności 
Pana Z. Wójcika z tytułu odpłatności za pobyt dziecka  
w rodzinie zastępczej podejmie po uzupełnieniu przez Dyrektora PCPR  
w Gryfinie wniosku o dodatkowe informacje.  
 
11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  

ws. wyrażenia zgody na likwidację samochodu Polonez Cargo Van,  
nr rejestracyjny SCW 5735 stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego (druk nr 11/59). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie i wyraził zgodę na likwidację samochodu 
Polonez Cargo Van, nr rejestracyjny SCW 5735 stanowiącego własność 
Powiatu Gryfińskiego. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora DPS  
do przedstawienia kopii wyrejestrowania w/w samochodu. 
 
12. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie ws. nieobciążania jednostki 

przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie za dostawę oleju opałowego  
do końca b.r. bądź umorzenia zobowiązań, które będą naliczane  
do 31.12.2007 r. (druk nr 12/59). 

 
  Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1  
w Chojnie ws. nieobciążania jednostki przez Starostwo Powiatowe  
w Gryfinie za dostawę oleju opałowego do końca b.r. bądź umorzenia 
zobowiązań, które będą naliczane do 31.12.2007 r. 
   
13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie ws. dokonania zmian w planie 

dochodów i wydatków jednostki na 2007 r. (druk nr 13/59). 
 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1  
w Chojnie i wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków 
jednostki na 2007 r. Zarząd zobowiązał Wydział Finansowo-Księgowy  
do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w tym zakresie. 
 
14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s 

zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na działalność 
bieżącą (druk nr 14/59). 

 



 5

  Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia środków finansowych  
z przeznaczeniem na działalność bieżącą, ponieważ po dokonanej analizie 
wykonania planu i realizacji budżetu jednostki nie ma zagrożeń związanych 
z bieżącym funkcjonowaniem  w/w placówki. 
  
15. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie ws. zachowania wielkości planu 

finansowego jednostki na 2007 r. (druk nr 15/59). 
 
  Zarząd przyjął do wiadomości wniosek Dyrektora ZSP Nr 2  
w Chojnie ws. zachowania wielkości planu finansowego jednostki na 2007 r. 
 
16. Opinia Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  

ws. pisma Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie o dofinansowanie zakupu 
strojów sportowych oraz piłek (druk nr 16/59). 

 
  Zarząd przychylił się do opinii Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki i negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 
ZSP Nr 1 w Gryfinie o dofinansowanie zakupu strojów sportowych oraz 
piłek. Zarząd zobowiązał Naczelnika do przesłania Dyrektorowi opinii  
w przedmiotowej sprawie.  
 
17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zmian  

w planie wydatków budżetowych jednostki (druk nr 17/59). 
 
  Zarząd postanowił, że wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 
w Gryfinie ws. zmian w planie wydatków budżetowych jednostki rozpatrzy 
na kolejnym posiedzeniu.  
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym 
budżetu na rok 2007 (druk nr 18/59). 

 
  Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie podjęcie uchwały w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie 
wykonawczym budżetu na rok 2007. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian  

w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 
(druk nr 19/59). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007?  
Za - 5 osób,  
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Przeciw - 0 osób,   
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s ceny nieruchomości 
ustalonej w celu sprzedaży bezprzetargowej, z przeznaczeniem na 
poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych, 
oznaczonej nr działek 19/5 i 27/11 z obrębu Chełm Górny, Gmina 
Trzcińsko Zdrój (druk nr 20/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ustalił, że cena  
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej,  
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek 
przyległych, oznaczonej nr działek 19/5 i 27/11 z obrębu Chełm Górny, 
Gmina Trzcińsko Zdrój powinna zawierać łącznie kwoty wynikające  
z operatu szacunkowego, podatku VAT oraz kosztów, jakie Powiat 
Gryfiński poniósł w związku z przygotowaniem w/w działek do sprzedaży. 
W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do przygotowania uchwały 
zmieniającej uchwałę nr 257/2007 Zarządu Powiatu z dnia 19 września 
2007 r. 
  
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s sprzedaży lokali 
mieszkalnych położonych w budynku Internatu przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie na rzecz najemców (druk nr 21/59). 

 
  Zarząd postanowił, że wniosek dot. zajęcia stanowiska w/s sprzedaży 
lokali mieszkalnych położonych w budynku Internatu przy ul. Łużyckiej  
w Gryfinie na rzecz najemców będzie podlegał dalszej analizie 
uwzględniającej planowane wcześniej inwestycje i konieczność rozdzielenia 
ciepła w w/w budynku. Po dokonaniu rozdzielenia ciepła w budynku 
Zarząd powróci do tematu. 
 
22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy audytu 
energetycznego budynków ZSP Nr 2 w Chojnie (druk nr 22/59). 

 
  Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i jednogłośnie zatwierdził 



 7

wybór wykonawcy audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie tj. „Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe ENERGOKONSULT” z Koszalina z oferowaną ceną 8 174,00 zł. 
brutto. Środki finansowe na realizację w/w zadania zostały zaplanowane  
w ramach PFOŚiGW. 
 
23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zmiany terminu zakończenia robót w budynku nr 6  
w SOSW w Chojnie (druk nr 23/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie wyraził zgodę 
na przedłużenie Wykonawcy – firmie „Ineko” Sp. z o.o. terminu 
zakończenia robót w budynku nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Chojnie do 30 grudnia 2007 r. 
 
24. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na malowanie budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego 
oraz zatwierdzenie kosztorysu ofertowego (druk nr 24/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie 
wyraził zgodę na zlecenie wykonania pomalowania budynku przy  
ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego Spółce 
„PLUTA” z Dolic z oferowaną ceną 19 331,63 złotych brutto. 
 
25. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego dot. zatwierdzenia porozumienia w/s przekazania 
środków finansowych przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Chojna,  
w ramach rekompensaty za poniesione szkody powstałe w wyniku 
wyburzenia budynku będącego własnością Powiatu Gryfińskiego  
w trwałym zarządzie SOSW w Chojnie (druk nr 25/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie 
zatwierdził  projekt porozumienia w/s przekazania środków finansowych 
przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Chojna, w ramach rekompensaty 
za poniesione szkody powstałe w wyniku wyburzenia budynku będącego 
własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie SOSW w Chojnie. 
 
26. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego w/s akceptacji treści zaproszeń do składania ofert  
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na wyłonienie lekarzy opiniujących wnioski osób ubiegających się  
o skierowanie do Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych w Nowym 
Czarnowie i w Gryfinie  (druk nr 26/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego jednogłośnie 
zaakceptował treść zaproszeń wraz z załącznikami do składania ofert  
na wyłonienie lekarzy opiniujących wnioski osób ubiegających się  
o skierowanie do Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych w Nowym 
Czarnowie i w Gryfinie.  
 
27. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy ekspertyzy 
technicznej dot. ustalenia przyczyny zalewania pomieszczeń piwnicznych 
oraz zawilgoceń ścian budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie / filia 
Sądu Rejonowego w Gryfinie (druk nr 27/59). 

 
  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych jednogłośnie zatwierdził 
wybór wykonawcy ekspertyzy technicznej dot. ustalenia przyczyny 
zalewania pomieszczeń piwnicznych oraz zawilgoceń ścian budynku przy 
ul. Dworcowej w Chojnie / filia Sądu Rejonowego w Gryfinie  
tj. rzeczoznawca z listy Wojewody Zachodniopomorskiego Pan Mieczysław 
Zombirt z oferowaną ceną do 5 000,00 złotych brutto.  
 
28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
1. Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach 

odnośnie przedstawionego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie projektu porozumienia 
z Gminą Mieszkowice w kwestii prowadzenia przez nią ZSP w Mieszkowicach. Zarząd 
ustalił, że spotkanie Rady oraz Zarządu Powiatu w Gryfinie z Radą Miejską  
w Mieszkowicach odbędzie się w styczniu 2008 r. 

 
2. Zarząd zapoznał się opinią prawną w/s niezrealizowania przez Gminę Mieszkowie 

zobowiązania zawartego w § 1 porozumienia z dnia 17 marca 1999r. (utworzenie Zespołu 
Szkół w Mieszkowicach). 

 
3. Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora PUP w Gryfinie dot. projektu planu finansowego 

jednostki na rok 2008. Zarząd upoważnił Skarbnika Powiatu do wystąpienia z pismem  
do Dyrektora PUP w Gryfinie o przedstawienie zestawienia dot. ilości etatów w jednostce, 
ponieważ w każdym z trzech pism skierowanych przez Dyrektora są one różne. 

 
4. Zarząd zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego 

dot. uchwały Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 października 2007 r.  
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5. Zarząd zapoznał się z pismem młodzieży ZSP Nr 2 w Gryfinie, w którym młodzież 
informuje o prowadzeniu akcji wspierania działalności Polonistycznego Centrum 
Naukowo-Informacyjnego w Drohobyczu na Ukrainie.  
 
 

Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko____________________     
 

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski     ___________________ 
        Członek Zarządu            - Jerzy Miler                  ____________________ 
           Członek Zarządu          - Jan Podleśny            ____________________      
  Członek Zarządu            - Maciej Racinowski     ____________________ 

 Członek Zarządu            - Marek Hipsz               ____________________ 
 
 


