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Protokół nr 155/III/2009 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 
 

 W dniu 24 września 2009 r. w godz. od 1220 do 1315 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: 
 - Informacja Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami o stanie 
 zaawansowania zadań inwestycyjnych realizowanych na ulicach powiatowych  
 w Gryfinie (druk nr 17a/155). 
 Zdjęto z porządku obrad: 

 - Wniosek wraz z uzupełnieniem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
 i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania  
 o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
 nieograniczonego pn.: „Remont części I piętra budynku internatu  Zespołu Szkół 
 Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie” i wybór oferty (druk nr 18/155). 
 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - 
 zał. nr 2).   

3. Protokół Nr 154/III/2009 z dnia 17 września 2009 r. został przyjęty jednogłośnie  
(3 – za, 0 wstrzymało się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków 
budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 1/155). 

 
 Na wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na  przesunięcie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.  
w obrębie własnego harmonogramu poprzez jego zwiększenie  
we wrześniu o kwotę 15 000,00 zł kosztem zmniejszenia każdej z transz 
przekazywanych od października do grudnia 2009 r. o kwotę  
5 000,00 zł. 
 
2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w planie 

wydatków budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 2/155). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie,  z którym dokonuje 
się zmian w planie wydatków z tytułu realizacji zadań własnych 
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jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny 
zastępcze o kwotę 34 201,79 zł, w rozdziale 85218-Powiatowe centra 
pomocy rodzinie o kwotę 8 000,00 zł oraz w planie wydatków z tytułu 
realizacji zadań zleconych w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania  
o niepełnosprawności o kwotę 93,04 zł. Zmian w planie wydatków 
dokonuje się w związku z większym wydatkowaniem środków  
na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zawodowych rodzin 
zastępczych, zatrudnieniem koordynatora mieszkań chronionych  
w Chojnie, zatrudnieniem osób do wykonywania drobnych prac 
montażowych związanych ze zmianą siedzib oraz zwiększeniem 
wydatków na ZFŚS.  
 
3. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków 

budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 3/155). 
 
 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gryfinie zgodnie z którym, dokonuje się zmian  
w planie wydatków jednostki w dziale 853-Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333-Powiatowe urzędy 
pracy o kwotę 9 045,02 zł (zwiększa się plan wydatków na składki na 
Fundusz Pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzeń 
osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu energii). Zwiększa 
się również plan wydatków dotyczących projektu „Doradca zawodowy 
i pośrednik pracy w standardach unijnych” o kwotę 0,18 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków na projekt 
„Kobieta potrafi- szansa na samorealizację”(zmian dokonuje się  
w związku z błędnym podziałem środków na etapie planowania).    
 
4. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu 

wydatków budżetowych jednostki na 2009 r. (druk nr 4/155). 
 
 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  przesunięcie wydatków 
budżetowych jednostki na 2009 r. w obrębie własnego harmonogramu 
poprzez jego zwiększenie we wrześniu o kwotę 73 151,00 zł  
i w październiku o kwotę 43 502,79 kosztem zmniejszenia transzy 
listopadowej o kwotę 70 893,00 i grudniowej o kwotę 45 760,79 zł 
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 5/155). 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym 
budżetu powiatu na 2009 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 671/2009 w sprawie 
zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie 
wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok. 
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały 

Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków 
budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 6/155). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 672/2009 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 
22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów   
i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

w/s udzielenia dotacji na zakup skokochronu dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (druk  
nr 7/155). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Zarządzania 
Kryzysowego jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 
20 000,00 zł zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. W/w środki będą pochodziły 
z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.  
 
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania 

Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie (druk nr 8/155). 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie odwołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
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Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w brzmieniu zaproponowanym 
przez wnioskodawcę?  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 673/2009 w sprawie 
odwołania  z dniem 30 września 2009 r. Pana Jarosława Witeńko  
ze stanowiska Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie. 
 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy 

stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk  
nr 9/155). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji 
Stypendialnej w dniu 22 września 2009 r. postanowił zróżnicować 
kwoty przyznanego stypendium za wybitne wyniki w nauce II 
semestrze roku szkolnego 2008/2009 i za wybitne osiągnięcia w roku 
szkolnym 2008/2009.  
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 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 674/2009 w sprawie 
określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. 
 
 Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki do: 
- wprowadzenia zmian do Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Gryfińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/97/2007 
Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r., polegających na 
możliwości zwiększenia przez Zarząd Powiatu kwot przyznanych 
stypendiów wówczas, kiedy środki zaplanowane w budżecie na ten cel, 
w § Pomoc materialna dla uczniów, będą większe; 
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- opracowania regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
Szkół Specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfiński; 
- opracowania regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla 
sportowców reprezentujących Powiat Gryfiński na Mistrzostwach 
Polski i Mistrzostwach wyższej rangi. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia wniosków i przyznania nagród 
Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (druk  
nr 10/155). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Zarząd jednogłośnie ustalił listę dyrektorów  
i nauczycieli, którym przyznano nagrody  Starosty Gryfińskiego  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 24 000,00 zł. 
W/w środki będą pochodziły ze środków zaplanowanych przy 
Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i z rezerwy ogólnej 
budżetu powiatu.  
 
11. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu 

z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu  „Dom z Sercem  
w Trzcińsku Zdroju” z dnia 02 września 2009 r. oraz skierowania 
wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli do 
Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju (druk nr 11/155). 

 
 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty  
ds. Kontroli przyjął jednogłośnie protokół z dnia 02 września 2009 r.  
z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Dom  
z Sercem w Trzcińsku-Zdroju” prowadzącym „Dom Pomocy 
Społecznej o zasięgu ponadgminnym  w Trzcińsku-Zdroju”, w zakresie 
pobierania odpłatności za pobyt oraz gospodarki depozytami 
mieszkańców oraz skierował wystąpienie pokontrolne  
z przeprowadzonej kontroli do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju. 
 Jednocześnie Zarząd jednogłośnie zlecił Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie przeprowadzenie kontroli,  
w Stowarzyszeniu „Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju” prowadzącym 
„Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym  w Trzcińsku-
Zdroju”, w zakresie sposobu realizacji standardów, struktury 
wydatków, relacji pomiędzy pracownikami a pensjonariuszami oraz 
przestrzegania praw mieszkańców w/w Domu.  
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Banie 
w/s wykonania chodników na drogach powiatowych na terenie 
gminy (druk nr 12/155). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu Nr 1,  
do porozumienia zawartego w dniu 24 kwietnia 2009 r. z Gminą Banie 
w sprawie wykonania remontów chodników na drogach powiatowych 
na terenie gminy, w którym rozszerza się zakres porozumienia  
o wykonanie odcinka chodnika w m. Swobnica.  Powiat przekaże na 
ten cel dodatkowe środki finansowe w wysokości 5 023,77 zł brutto. 
 
13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Moryń 
w/s wykonania utwardzenia pobocza materiałem kamiennym na 
drodze powiatowej (druk nr 13/155). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu Nr 1,  
do porozumienia zawartego w dniu 13 sierpnia 2009 r. z Gminą Moryń 
w sprawie wykonania utwardzenia pobocza materiałem kamiennym na 
drodze powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze-Jelenin w m. Przyjezierze,  
w którym zwiększa się zakres robót na poboczu do 250,0 mb. Powiat 
przekaże na to zadanie dodatkowe środki finansowe w wysokości 
2 000,00 zł brutto. 
 
14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą 
Trzcińsko - Zdrój w/s odtworzenia chodników leżących w ciągach 
dróg powiatowych na terenie gminy (druk nr 14/155). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu Nr 1,  
do porozumienia zawartego w dniu 12 marca 2009 r. z Gminą 
Trzcińsko-Zdrój w sprawie uzgodnienia sposobu płatności oraz trybu 
współpracy Stron, umożliwiające odtworzenie ciągów pieszych 
zlokalizowanych przy drogach powiatowych w Stołecznej i Chełmie 
Górnym, w którym przedłuża się termin wykonania w/w zadania  
do dnia 30.10.2009 r.   
 
15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Umowy o partnerstwie z Gminą Trzcińsko - Zdrój 
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w/s planowanej w 2010 roku przebudowy ul. Mickiewicza  
w Trzcińsku – Zdroju (druk nr 15/155). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy  
o partnerstwie z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie planowanej  
w 2010 roku przebudowy ul. Mickiewicza w Trzcińsku – Zdroju. 
Powiat nie ponosi żadnych kosztów w związku z podpisaniem  
w/w Umowy. 
 
16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni drogi 
powiatowej w m. Daleszewo, przy użyciu masy bitumicznej  
„na gorąco” (druk nr 16/155). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie Firmie Trans Complex 
z Pyrzyc wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1357Z  
w m. Daleszewo, przy użyciu masy bitumicznej „na gorąco” za kwotę 
w wysokości 27 457,12 zł brutto. 
 
17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia 

zgody na zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania 
pionowego dróg powiatowych (druk nr 17/155). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie zlecenia dla Firmy 
„WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.  z Tuchowa na dostawę 
znaków drogowych, wraz z uchwytami do montażu, dla potrzeb 
oznakowania pionowego dróg powiatowych za kwotę w wysokości 
11 391,38 zł brutto. 
 
18. Informacja Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami o stanie 

zaawansowania zadań inwestycyjnych realizowanych na ulicach 
powiatowych w Gryfinie (druk nr 17a/155). 

 
 Zarząd zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału 
Zarządzania Drogami o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych 
realizowanych na ulicach powiatowych: 9 Maja, Mieszka I, 
Mickiewicza, Niepodległości i 1 Maja w Gryfinie.  
 
19. Wniosek wraz z uzupełnieniem Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu  
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z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont części I piętra 
budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Gryfinie” i wybór oferty (druk nr 18/155). 

 
  Zarząd postanowił jednogłośnie zdjąć z porządku obrad  
i rozpatrzyć w późniejszym terminie wniosek Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie 
zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Remont części I piętra budynku internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”. 
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 
SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Nowym Czarnowie” (druk nr 19/155). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -  Zakładu Psychiatrycznego 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie”. 

 
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.: „Modernizacja SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Nowym Czarnowie”  
 
Za – 3 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się - 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 675/2009 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -  Zakładu 
Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie”. 
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21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na 
„Wymianę rozdzielnicy głównej 0,4 kV pawilonu nr 3 DPS Nowe 
Czarnowo” (druk nr 20/155). 

 
  Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 
wyraził zgodę na podpisanie Umowy, na  wymianę rozdzielnicy 
głównej 0,4 kV pawilonu nr 3 DPS Nowe Czarnowo, z firmą „ENET”  
z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę w wysokości 10 428,78 zł brutto. 
 
22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

 
 

1. Zarząd zapoznał się z pismem, znak SEP.0717-99/09 z dnia 16.09.2009 r., 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informującym o możliwości zgłaszania do dnia  
31 grudnia 2009 r. osób, instytucji, organizacji pozarządowych do I edycji konkursu  
o Statuetki Wodnika – „wyróżnienie Burmistrza za promocję Miasta i Gminy 
Gryfino” w 2009 r.  

2. Zarząd zapoznał się informacją dot. zakresu przyjmowanych spraw przez komórki 
organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gryfinie od Likwidatora SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. 

 
 
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 …………………………….. 


