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Protokół nr 133/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 07 maja w godz. od 800 do 1430 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 – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został zmieniony: 
 - zdjęto wniosek na druku nr 10/133 dot. przyjęcia projektu uchwały Zarządu 

Powiatu w Gryfinie w sprawie  realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska  - 
wybór firmy na opracowanie pn. „Raport z Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska za lata - od 01.01.2007 r.  do 31.12.2008 r.” oraz „Sprawozdanie  
z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata - od 01.01.2007 r. do 
31.12.2008 r.”  

 - dodano druk nr 13a/133 tj. wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki dot. wniosku Cechu Rzemiosł RóŜnych i Przedsiębiorców  
w Gryfinie o dofinansowanie realizacji zadań promocyjnych i aktywizacji 
lokalnego rynku pracy. 

 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad  
 - zał. nr 2).   

3. Protokoły: Nr 131/III/2009 z dnia 24 kwietnia, Nr 132/III/2009 z dnia30 kwietnia 
zostały  przyjęte jednogłośnie (4 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s wyraŜenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego  
w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa (druk nr 6/133). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu 
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Gryfi ńskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa. 
 
2. Uzupełniony wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. sprzedaŜy części 
nieruchomości oznaczonej nr działki 87 połoŜonej w obrębie 3, 
miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego  (druk 
nr 7/133). 

 
 Po zapoznaniu się z uzupełnionym wnioskiem Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 
Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na sprzedaŜ części 
nieruchomości oznaczonej nr działki 87 połoŜonej w obrębie 3, miasta 
Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, poniewaŜ zwarta 
zabudowa występująca w mieście Chojna wymusza lokalizowanie 
urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. Poszerzony teren pasa 
drogowego ulicy Dworcowej moŜe w przyszłości słuŜyć właśnie tym 
celom a sprzedaŜ części nieruchomości powodowałaby później 
konieczność uŜyczenia prywatnych posesji. 
 
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia 

sprawozdania z  zakończonych czynności  likwidacyjnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie przy 
ul. Niepodległości 39 (druk nr 8/133). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Innspektor - 
Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko.   

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z  zakończonych czynności  likwidacyjnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39 w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za – 4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 603/2009 w sprawie 
przyj ęcia sprawozdania z  zakończonych czynności  likwidacyjnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie przy  
ul. Niepodległości 39. 
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W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Inspektor  – Koordynator 
Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 

Właścicielskiego - Jarosław Witeńko. 
 
4. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 

zawierający odpowiedź Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Gryfinie na pismo w/s rozliczenia kosztów egzekucji 
zlikwidowanego SPZZOZ w Gryfinie (druk nr 9/133). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Likwidator SPZOZ  

Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – Andrzej Bandurowski. 
 
  Po zapoznaniu się z odpowiedzią Komornika Sądowego przy 
Sądzie Rejonowym w Gryfinie na pismo w spawie rozliczenia kosztów 
egzekucji zlikwidowanego SPZZOZ w Gryfinie Zarząd jednogłośnie 
zobowiązał Inspektora Wydział Gospodarki Nieruchomościami do 
ponownego wystąpienia do Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Gryfinie z pismem o przedłoŜenie rozliczenia 
wynikaj ącego z postanowienia z dnia 22 czerwca 2007 r. dot. kwoty 
438 999,70 zł. 

   
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
Oraz Likwidator SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Gryfinie w Likwidacji – 

Andrzej Bandurowski. 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji 

zadania z zakresu ochrony środowiska  - wybór firmy na 
opracowanie pn. „Raport z Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska za lata - od 01.01.2007 r.  do 31.12.2008 r.” oraz 
„Sprawozdanie z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 
- od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.” (druk nr 10/133). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   

 

  Zarząd jednogłośnie zdjął z porządku obrad projekt uchwały  
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie  realizacji zadania z zakresu 
ochrony środowiska  - wybór firmy na opracowanie pn. „Raport  
z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata - od 01.01.2007 
r.  do 31.12.2008 r.” oraz „Sprawozdanie z Powiatowego Planu 
Gospodarki Odpadami za lata - od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.”  

 

W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Lucyna Krzemińska.   
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6. Uzupełniony wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia zaległości za 
pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (druk  
nr 1/133). 

 
Po rozpatrzeniu uzupełnionego wniosku Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie  
w sprawie umorzenia zaległości w kwocie 27 681,75 zł za pobyt dziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej Zarząd jednogłośnie skierował 
tenŜe wniosek celem zaopiniowania do Komisji BudŜetowej. 
 
7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania porozumienia 

na udzielenie dotacji z budŜetu Gminy Gryfino dla Powiatu 
Gryfi ńskiego z przeznaczenie na działalność WTZ w Gryfinie (druk 
nr 2/133). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie 
porozumienia z Gminą Gryfino na udzielenie dotacji z budŜetu Gminy 
Gryfino dla Powiatu Gryfi ńskiego w wysokości 20 000,00 zł  
z przeznaczenie na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Gryfinie. 
 
8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania aneksu do 

umowy z dnia 09.04.2009 r. pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem 
Gryfi ńskim dot. przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na 
działalność WTZ w Goszkowie (druk nr 3/133). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu do 
umowy z dnia 09.04.2009 r. z Gminą Moryń w sprawie udzielenie 
dotacji z budŜetu Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego w wysokości 
5 000,00 zł z przeznaczenie na działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie, w którym przedłuŜa się do dnia 20 maja  
2009 r. termin przekazania w/w środków finansowych na rachunek 
bankowy Powiatu. 
 
9. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie uzupełniony  

o informację Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zwiększenia środków finansowych jednostki  
z przeznaczeniem na remonty  (druk nr 4/133). 
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 Po zapoznaniu się z informacją przygotowaną przez Wydział 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do wniosku Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia 
środków finansowych na 2009 r. z przeznaczeniem na remonty, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał Wydział Remontów do dokonania obmiarów 
sufitów oraz zaproponowania technologii   ich wykonania. W związku 
z powyŜszym wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu 
po jego uzupełnieniu. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego na zagospodarowanie terenu przy budynku ZSP  
Nr 1 w Chojnie” i wybór oferty (druk nr 5/133).  

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie terenu przy budynku 
ZSP Nr 1 w Chojnie” wybierając ofertę firmy Mazowieckie Biuro 
Projektów „MAPRO” Sp. z o.o. z Płocka za kwotę w wysokości  
54 900 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-06/09. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie  
o zwiększenie liczby godzin dydaktycznych w roku szkolnym 
2008/2009 (druk nr 11/133). 

 

Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarz ąd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu 
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Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jednogłośnie wyraz zgodę 
na zwiększenia liczby godzin dydaktycznych o 11,04 godz. tygodniowo 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie tytułem 
realizacji kursów malarz-tapeciarz, stolarz i kucharz małej 
gastronomii dla uczniów klas wielozawodowych. PowyŜsza zmiana 
zostanie wprowadzona przez dyrektora placówki aneksem do arkusza 
organizacji roku szkolnego 2008/2009. 
 
12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego O/ Zachodniopomorski w Szczecinie o pomoc  
w organizacji eliminacji wojewódzkich XXXVII Ogólno polskiego 
MłodzieŜowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Cedyni 
(druk nr 12/133). 

 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego O/ Zachodniopomorski w Szczecinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie materiałów 
promocyjnych i objęcie patronatem organizowanych eliminacji 
wojewódzkich XXXVII Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczego w Cedyni. 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Członek Zarządu  

– Marek Hipsz. 
 
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

miesięcznej wysokości stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
umoŜliwiaj ących uzyskanie świadectwa maturalnego w roku 
szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfi ński (druk nr 13/133). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoŜliwiających uzyskanie świadectwa 
maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 604/2009 w sprawie 
ustalenia miesięcznej wysokości stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoŜliwiaj ących 
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uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 

 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Cechu Rzemiosł RóŜnych  
i Przedsiębiorców w Gryfinie o dofinansowanie realizacji zadań 
promocyjnych i aktywizacji lokalnego rynku pracy (druk  
nr 13a/133). 

 
W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu powrócił Członek Zarządu  

– Marek Hipsz. 
 
 Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Cechu Rzemiosł RóŜnych  
i Przedsiębiorców w Gryfinie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 
udzielenie dotacji z budŜetu powiatu w kwocie 3 800,00 zł na realizację 
zadań promocyjnych i aktywizację lokalnego rynku pracy. 
Jednocześnie Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w palnie finansowym Starostwa Powiatowego w części, w której 
dysponentem jest Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki.  
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   

O godz. 1000 Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w obradach, która trwała do 
godz. 1350. W tym czasie Zarząd uczestniczył w obchodach X-lecia działalności 

Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego ARKE w Groβ Pinnow. 
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania zlecenia na wykonanie remontu nawierzchni 
bitumicznych dróg powiatowych w m. Gryfino  
i Dołgie przy uŜyciu masy „na gorąco” (druk nr 14/133). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Członek Zarządu – Maciej Racinowski 

oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.   

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie zlecenia dla firmy 
Trans Complex z Pyrzyc na wykonanie remontu nawierzchni 
bitumicznych dróg powiatowych w m. Gryfino i Dołgie przy uŜyciu 
masy „na gorąco”  za kwotę 56 382,55 zł brutto.  
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16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s wykonania 
przełoŜenia chodników na drogach powiatowych  
na terenie gminy (druk nr 15/133). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  
z Gminą Moryń w sprawie przełoŜenia nawierzchni chodników na 
drogach powiatowych na terenie Gminy Moryń. Powiat przekaŜe na 
realizację w/w zadań środki finansowe stanowiące 50% wartości 
całości inwestycji w wysokości 101 500,00 zł brutto.  
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej 
Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach w zakresie 
robót drogowych, energetycznych i kanalizacji deszczowej – etap I” 
i wybór oferty (druk nr 16/133). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej  
Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach w zakresie robót 
drogowych, energetycznych i kanalizacji deszczowej – etap I” 
wybierając ofertę firmy „MALDROBUD” Sp. J. z My śliborza za 
kwotę w wysokości 2 338 728,08 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy ZD.MI..3432-9/09. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Budowa 18 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych o pow. 600 m2 w m. Gryfino przy  
ul. 9 Maja” i wybór oferty (druk nr 17/133).  

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
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nieograniczonego pn. „Budowa 18 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych o pow. 600 m2 w miejscowości Gryfino przy  
ul. 9 Maja” wybieraj ąc ofertę firmy Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
AB z Gryfina za kwotę w wysokości 135 857,21 zł brutto.  
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy ZD.MI..3432-8/09. 
 
19. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

 Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Wydziału Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie złoŜonego przez powiat wniosku  
o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 r.  
realizacji zadania dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1384Z, 
dojazdowej do gruntów rolnych odc. śelechowo-Grzybno.   
 
 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Małyszko ____________________     

 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz …………………………….. 


