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Protokół nr 191/III/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 27 maja 2010 r. w godz. od 800 do 1140 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 przyjęty jednogłośnie (porządek obrad - zał. nr 2).   
3. Protokół Nr 190/III/2010 z dnia 20 maja 2010 r. został przyjęty jednogłośnie  
 (3 – za, 0 wstrzymujących się, 0 – przeciw).  

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą 
Mieszkowice w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Mieszkowice (druk nr 1/191). 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 

Drogami – Arkadiusz Durma. 
 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do 
porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2009 r. z Gminą 
Mieszkowice w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg 
powiatowych na terenie miasta Mieszkowice.  Powiat przekaŜe na ten 
cel dodatkowe środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł brutto. 
 
2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą 
Gryfino w sprawie przebudowy chodników na terenie miasta 
Gryfino (druk nr 2/191).  

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu Nr 1 do 
porozumienia zawartego w dniu 22 lipca 2009 r. z Gminą Gryfino  
w sprawie przebudowy chodników na terenie miasta Gryfino,  
w wyniku którego Powiat objął rol ę Inwestora wiodącego w zakresie 
przebudowy chodnika przy ulicy Niepodległości.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej 
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realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1514Z,   
ul. Szkolna w Moryniu (druk nr 3/191). 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy z Gminą Moryń  
w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej 
Nr 1514Z,  na ulicy Szkolnej w Moryniu. Powiat przekaŜe na ten cel 
środki finansowe w wysokości do 27 375,90 zł brutto. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania Umowy z Gminą Chojna w sprawie odtworzenia 
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój – 
Białęgi, w miejscowości Narost (druk nr 4/191). 

 
Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył  Członek Zarządu – Maciej Racinowski. 

 
 Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Zarząd 
jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Umowy z Gminą Chojna 
w sprawie odtworzenia chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1404Z 
Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, w miejscowości Narost. Powiat przekaŜe na 
ten cel środki finansowe w wysokości do 27 450,00 zł brutto. 
 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w/s pozbawienia ulicy Mieszka I w Gryfinie kategorii drogi 
powiatowej (druk nr 5/191). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  
w sprawie pozbawienia ulicy Mieszka I w Gryfinie kategorii drogi 
powiatowej. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 
w Gryfinie w/s pozbawienia ulicy Mieszka I w Gryfinie kategorii drogi powiatowej 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 pozbawienia ulicy Mieszka I w Gryfinie 
kategorii drogi powiatowej. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Drogami – Arkadiusz Durma. 
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w/s przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie (druk nr 6/191). 

  
 Zarząd omówił i wprowadził poprawkę do projektu uchwały 
Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli  
i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Nowym Czarnowie. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie wraz  
z poprawką?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 769/2010 w sprawie 
przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 
 
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na zawarcie umowy na wymianę 
pozostałych okien w budynku SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (druk nr 7/191). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Po dyskusji, na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z firmą WESA Sp. J. z Tanowa na wymianę 
pozostałych okien za kwotę w wysokości 9 500,00 zł brutto w budynku 
po byłym SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-
Leczniczy w Gryfinie, który obecnie jest wydzierŜawiany  przez Powiat 
dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z oo.  
 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na udzielenie zamówienia na 
wykonanie wizualizacji w formie elektronicznej projektu 
zagospodarowania terenów ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z projektem 
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sali sportowej w powiązaniu z układem komunikacji kołowej  
i pieszej terenów przyległych (druk nr 8/191). 

 
Po dyskusji, na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na udzielenie zamówienia na wykonanie wizualizacji w formie 
elektronicznej projektu zagospodarowania terenów przy budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie wraz z projektem 
sali sportowej w powiązaniu z układem komunikacji kołowej  
i pieszej terenów przyległych firmie Biuro Architektoniczne ze 
Szczecina za kwotę w wysokości 5 490,00 zł brutto.  
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s wyraŜenia zgody na udzielenie zamówienia na 
wykonanie audytu energetycznego dla zrealizowanej inwestycji  
w DPS w Nowym Czarnowie (druk nr 9/191). 

 
Po dyskusji, na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie wyraził 
zgodę na udzielenie zamówienia na wykonanie audytu energetycznego 
dla zrealizowanej inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie firmie Energo-Konsult Mieczysław Drwięga z Koszalina za 
kwotę w wysokości 3 000,00 zł brutto.  

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia 

terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych 
w okresie ferii letnich w roku 2010 (druk nr 10/191). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.   
 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno 
- pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2010. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych  
w okresie ferii letnich w roku 2010 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
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 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 770/2010 w sprawie 
ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-
pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2010. 
 
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia 

arkuszy organizacji na rok szkolny 2010/2011 szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk  
nr 11/191). 

 
 Zarząd zapoznał się z projektami arkuszy organizacji pracy na rok 
szkolny 2010/2011 złoŜonymi przez dyrektorów oraz wnioskami  
o wyraŜenie zgody na zwiększenie zatrudnienia lub zmiany organizacji 
pracy. Po dyskusji Zarząd jednogłośnie postanowił: 
- zwiększyć o 0,1 etatu zatrudnienie w administracji i obsłudze  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie;  
-  etaty administracji i obsługi na rok szkolny 2010/2011 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie pozostawić na poziomie 
bieŜącego roku szkolnego, w Gimnazjum dwa oddziały połączyć  
w jeden - klasę I-II (lekkie) z klasą III (lekkie);   
- nie wyrazić zgody na zwiększenie etatów administracji i obsługi na 
rok szkolny 2010/2011 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Gryfinie i pozostawić ich wielkość na poziomie bieŜącego roku 
szkolnego; 
- etaty administracji i obsługi na rok szkolny 2010/2011 w Zespole 
Szkół Specjalnych w Gryfinie pozostawić na poziomie bieŜącego roku 
szkolnego; 
- nie wyrazić zgody na zwiększenie etatów administracji i obsługi na 
rok szkolny 2010/2011 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie i pozostawić ich wielkość na poziomie bieŜącego roku 
szkolnego. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2010/2011 szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 771/2010 w sprawie 
zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2010/2011 szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. 
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12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki w/s dofinansowania  Akademii Sztuki w Szczecinie 
(druk nr 12/191). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, Zarz ąd jednogłośnie wyraził poparcie dla 
działań wspierających i promujących ideę utworzenia Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Jednocześnie zaznaczył, iŜ po uporaniu się z problemami 
dot. m.in. szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego oraz słuŜby 
zdrowia, Powiat przyłączy się do pozostałych samorządów, które 
zdecydowały się na wsparcie finansowe nowopowstałej uczelni. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki  – ElŜbieta Lorenowicz-Bień.  
 
13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010r. – Wydziału OŚ (druk 
nr 13/191). 

 
 Po dyskusji, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność, § 4170- 
Wynagrodzenia bezosobowe o 150,00 zł i § 4390- Zakup usług 
obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 31 720,00 zł 
jednocześnie zmniejszając plan wydatków jednostki w tym samym 
dziale, rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
§ 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  
i opinii o 31 870,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością 
opłacenia ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami. 
 
14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków oraz zmiany  
w harmonogramie  wydatków budŜetowych jednostki na 2010 r. 
(druk nr 14/191). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa 
się z rezerwy celowej w rozdziale 85495- Pozostała działalność plan 
wydatków jednostki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, 
rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym 
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poradnie specjalistyczne o 2 873,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę 
jubileuszową za 25 lat pracy dla pracownika. 
 
15. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w harmonogramie wydatków  
budŜetowych jednostki na 2010 r. (druk nr 15/191). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, 
zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 24 729,00 zł, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu transz w lipcu o 10 000,00 zł, sierpniu  
o 10 000,00 zł oraz we wrześniu o 4 729,00 zł. Zmian dokonuje się  
w związku z koniecznością przekazania do 31 maja środków na 
rachunek ZFŚS oraz w związku z koniecznością zapłaty zobowiązań za 
olej opałowy i media.  
 
16. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s nieprawidłowości 

w sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz prawdopodobieństwa 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych w 2009 r. (druk  
nr 16/191). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  zawierającym 

informacj ę w zakresie nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań 
przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał kierowników jednostek do przestrzegania 
prawa z zakresu finansów publicznych, terminowości, poprawności 
składanych sprawozdań jak równieŜ realizacji dochodów i wydatków 
na zakończenie okresu sprawozdawczego, gdyŜ dochody nie mogą być 
przeznaczane na pokrycie bieŜących wydatków, a takie działanie jest 
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli do dokonania analizy 
sprawozdań budŜetowych za 2009 rok, w których stwierdzono 
uchybienia i wskazania przypadków, którym naleŜy nadać dalszy bieg. 
 
17. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s nieprawidłowości 

w sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz prawdopodobieństwa 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych w 2010 r. (druk  
nr 17/191). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Skarbnika Powiatu  zawierającym 

informacj ę w zakresie nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań 
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przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, Zarząd 
jednogłośnie zobowiązał kierowników jednostek do przestrzegania 
prawa z zakresu finansów publicznych, terminowości, poprawności 
składanych sprawozdań jak równieŜ realizacji dochodów i wydatków 
na zakończenie okresu sprawozdawczego, gdyŜ dochody nie mogą być 
przeznaczane na pokrycie bieŜących wydatków, a takie działanie jest 
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie Zarząd 
zobowiązał Głównego Specjalistę ds. Kontroli do dokonania analizy 
sprawozdań budŜetowych za 2010 rok, w których stwierdzono 
uchybienia  i wskazania przypadków, którym naleŜy nadać dalszy bieg. 
 
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budŜetu 

powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk  
nr 18/191). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały 
Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r.  
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 
2010 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu 
w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego  
na 2010 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 772/2010 w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania 
uchwały budŜetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały 

Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok (druk nr 19/191). 

 
 Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie  
w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów  
i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
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Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  4 osoby, 
Przeciw - 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 773/2010 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r.  
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŜetu 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
 
20. Sprawy róŜne, informacje, wolne wnioski. 
 
- Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Gospodarki jednogłośnie wyraził 
zgodę na udostępnienie członkom komisji protokołu z kontroli przeprowadzonej  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli  
w dniu 18 marca 2010r. 
 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego  pod nr 191/III/2010. 
 
 
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 …………………………….. 


