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Protokół nr 139/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 18 czerwca w godz. od 800 do 1310 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: 
 - dodano druk nr 9a/139 tj. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie  

w/s wprowadzenia zmiany do budŜetu powiatu na 2009 r.  
 Zaproponowany porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad   

- zał. nr 2).   
3. Protokoły: Nr 135/III/2009 z dnia 19 maja, Nr 138/III/2009 z dnia 10 czerwca 

2009 r.  zostały  przyjęte jednogłośnie (5 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie 
Pani Adrianie Salamończyk pełnomocnictwa do podpisywania 
umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich 
czynności związanych z przygotowaniem i realizacją wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie dla projektu pn.: „Podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposaŜenie pracowni 
szkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 1/139). 

 

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

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani 
Adrianie Salamończyk pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz 
podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją wniosku aplikacyjnego  
o dofinansowanie dla projektu pn.: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposaŜenie 
pracowni szkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 623/2009 w sprawie 
udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie Pani Adrianie Salamończyk pełnomocnictwa do 
podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania 
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wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją 
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla projektu  
pn.: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wyposaŜenie pracowni szkolnych” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie o dofinansowanie 
działalności statutowej stowarzyszenia (druk nr 2/139). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki dotycz ącym wniosku Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na dofinansowanie działalności 
statutowej stowarzyszenia, poniewaŜ wszelka pomoc organizacjom 
pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność poŜytku 
publicznego w formie finansowania, bądź dofinansowania 
prowadzonej działalności moŜe być udzielana wyłącznie na realizację 
zadań naleŜących do sfery zadań publicznych (cele publiczne związane 
z realizacją zadań powiatu), określonych w rocznym programie 
współpracy jako priorytetowe na dany rok. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Naczelnika do zawiadomienia WOPR, iŜ zgodnie  
z przyjętym w drodze Uchwały Nr VI/79/2007 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. Wieloletnim programem 
współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego do dnia  
30 września kaŜdego roku przyjmowane są propozycje realizacji zadań 
na kolejny rok. 
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dot. wniosku Gminnego Stowarzyszenia Turystycznego 
„TUR-MOR” w Przyjezierzu o sfinansowanie zakupu nagród dla 
zwycięzców GRAND PRIX POWIATU GRYFI ŃSKIEGO  
w MOTOCROSSIE (druk nr 3/139). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki dotyczący wniosku Gminnego Stowarzyszenia 
Turystycznego „TUR-MOR” w Przyjezierzu Zarz ąd jednogłośnie 
postanowił dofinansować w kwocie 800,00 zł  zakup nagród dla 
zwycięzców GRAND PRIX POWIATU GRYFI ŃSKIEGO  
w MOTOCROSSIE.   
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiany 
uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach prowadzonych 
przez Powiat Gryfiński (druk nr 4/139). 

 

  Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd jednogłośnie zobowiązał 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Tur ystyki  do 
wprowadzenia zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zamiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach 
prowadzonych przez Powiat Gryfiński i przedłoŜenia go na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiany 

uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino 
prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk 
nr 5/139). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zamiany uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie  projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zamiany uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej. 

 

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

 
6. Informacja Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie o planowanym 

wydzierŜawieniu oraz wynajęciu na okres do 3 lat części 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, 
znajdujących się w trwałym zarządzie ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk  
nr 6/139). 

 
 Po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o planowanym wydzierŜawieniu 
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oraz wynajęciu na okres do 3 lat części nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego, znajdujących się w trwałym zarządzie 
ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz opinią przygotowaną przez Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego  
w przedmiotowej sprawie Zarząd jednogłośnie zobowiązał Dyrektora 
jednostki do określenia w umowie najmu nieruchomości usytuowanych 
na działkach nr 66 i 75/1 moŜliwości jej rozwiązania  
z jednomiesięcznych okresem wypowiedzenia z uwagi na planowaną na 
tym terenie inwestycję. 
 
7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia do 

budŜetu powiatu środków finansowych w wysokości 7 000,00 zł 
(druk nr 7/139). 

 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budŜetu 
powiatu i planu wydatków jednostki o kwotę 7 000,00 zł  
z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników obsługujących projekt 
ministerialny i na usługi w zakresie poradnictwa dla rodzin 
zastępczych. 
 
8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia budŜetu 

jednostki na 2009 r.  (druk nr 8/139). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu 
finansowego jednostki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na 
realizacje projektu pn.: „Stawiamy na rodzinę” oraz „Pomocna dłoń”. 
 
9. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków 

budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 9/139). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę planu 
wydatków budŜetowych jednostki poprzez przesunięcia środków  
w kwocie 41 021,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu 
własnego na realizację projektu pn.: „Minimalizacja wykluczenia 
społecznego w Powiecie Gryfińskim”. 
 
10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia zmiany do 

budŜetu powiatu na 2009 r. (druk nr 9a/139). 
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 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie do 
budŜetu powiatu środków finansowych w wysokości 4 000,00 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa w kolonii  
25 wychowanków. 
 
11. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budŜetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 10/139). 
 

 Na wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Gryfinie Zarz ąd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie  
pomiędzy paragrafami w obrębie planu finansowego jednostki 
środków w wysokości 1 186,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń 
pracowników korpusu słuŜby cywilnej. 
 
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 11/139). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budŜetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 624/2009 w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
na 2009 rok (druk nr 12/139). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie  projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na 2009 rok. 
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14. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zwiększenia planu 

finansowego wydatków jednostki na 2009 r. (druk nr 13/139). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego 
jednostki o kwotę 2 941,14 zł z w związku z realizacją projektu  
pn.: „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”. 
 
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

budŜetu powiatu na 2009 rok (druk nr 14/139). 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie  projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok. 
 
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany 

Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Gryfi ńskiego (druk nr 20/139). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  
28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

  Zarząd przyjął jednogłośnie  projekt uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady 
Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Gryfińskiego. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenie trybu, wartości szacunkowej 
zamówienia, SIWZ oraz powołanie komisji przetargowej do 
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. „Remont korytarza 
w budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie" (druk nr 19/139).  
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Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Naczelnik Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Agnieszka  Madejak-Saków. 

 

 Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
tryb postępowania, wartość szacunkową oraz SIWZ na zadanie  
pn.: „Remont korytarza w budynku szkoły Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie". 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Remont korytarza w budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Gryfinie"” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 5 osób, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 625/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont korytarza  
w budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie". 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła  Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych –Agnieszka  Madejak-Saków. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.SD.3431-09/09. 
 
O godz. 1000 Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski ogłosił przerwę 
 w obradach, która trwała do godz. 1200. W tym czasie odbyło się posiedzenie Zespołu 
ds. rokowań, którego celem jest wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy 
w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zespół został powołany 
uchwałą  Nr 506/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2008 r. 
 
18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój  
w/s współfinansowania robót polegających na ścinaniu pobocza 
drogi powiatowej Nr 1384Z oraz wyraŜenie zgody na zlecenie 
wykonania robót firmie FERD z/s w Środzie Wlkp. (druk nr 
15/139). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia  
z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie współfinansowania robót 
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polegających na ścinaniu pobocza drogi powiatowej Nr 1384Z oraz na 
podpisanie umowy Nr /ZD23/2009 zlecającej wykonanie tychŜe robót 
firmie FERD z siedzibą w Środzie Wlkp. Powiat przekaŜe na realizację  
w/w zadania środki finansowe w wysokości  17 500,00 zł. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania umowy z Gminą Widuchowa  
w/s współfinansowania robót polegających na utwardzeniu pobocza 
ul. Mostowej w Widuchowej oraz wyraŜenie zgody na zlecenie 
wykonania robót firmie BRUKPOL 2 z/s w śabnicy (druk  
nr 16/139). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 
Widuchowa w sprawie współfinansowania robót polegających na 
utwardzeniu pobocza ul. Mostowej w Widuchowej. Jednocześnie 
Zarząd jednogłośnie postanowił, Ŝe umowa dot. wykonania  
w/w inwestycji z firmą BRUKPOL 2 z/s w śabnicy zostanie zawarta po 
podjęciu przez Gminę Widuchowa stosownej uchwały  
w przedmiotowej sprawie.   
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z na 
odcinku śelechowo-Grzybno, jako dojazd do pól miejscowości 
śelechowo o długości odcinka 1.338.04 m”(druk nr 17/139). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół uniewaŜniający postępowanie 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1384Z na odcinku śelechowo-Grzybno, jako 
dojazd do pól miejscowości śelechowo o długości odcinka 1.338.04 m” 
z uwagi na to, Ŝe kwota najniŜszej oferty znacznie przewyŜszyła środki 
zaplanowane na ten cel w budŜecie powiatu na 2009 r. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-15/2009. 
 
21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Wykonanie projektu budowlano - 
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wykonawczego ulic powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej  
i śółkiewskiego w mieście Chojna” (druk nr 18/139). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził protokół z postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie projektu 
budowlano - wykonawczego ulic powiatowych Jagiellońskiej, 
Słowiańskiej i śółkiewskiego w mieście Chojna” wybierając ofertę 
firmy KOMPLET INWEST S.J. z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 
w wysokości 146 400,00 zł brutto.  

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarządzania Drogami 
pod nr sprawy ZD.MI.3432-16/2009. 
 
22. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 

 
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 …………………………….. 


