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INSTRUKCJA WARUNKoW SPRZEDAZY SAMOCHODU
]nATKi OPEL ASTRA NR REJ. EL 642FP

Wojew6dztwo N,Sdzkie z siedzlb4 przy al. Pilsudskiego 8,90-051 tr-6d2, Regon 472057 626, NIP
725-17-39-344 Zarz4{ Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi 90-113 N,6dZ ul. Sienkiewicza 3 tel. (42\
616-22-68, fu< 42 616 22 51 (zgodnie z Zan4dzeniem nr 9812010 z dnia 02.07.2010 i aneksem
nr 1/l 1 z dnia 27 .06.201 I r. Dyrektora Zarz4du Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi w sprawie:
gospodarowania maj4tkiem Zarz4dt Dr6g Wojew6dzkich w tr odzi) oraz Uchwal4 nr VVl08/l I
Sejmiku Wojew6dztwa L6dzkiego z dnia 29.03.2011 roku w sprawie: okre6lenia zasad
gospodarowania mieniem ruchomym Wojew6dztwa tr-6dzkiego wraz z zal4cznikami i Uchwal4
w 862118 Zarz4du Wojew6dztwa L6dzkiego z dnia 12 czerc.rca 2018 r. w sprawie wyra2enia
zgody na spuedu2 samochodu oglasza publiczny przetatg pisemny na sprzedai samochodu
marki Opel Astra nr rej. EL 642FP, rok prod. 2008. nr VIN WOLOTGF489G025899,
przebieg 273271 km.
pod nr sprawy ZDW.8T.2.226.9.2018.
Sprawg prowadzi Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9, 98-200 Sieradz.

Samoch6d przeznaczony do sprzedu2y posiada aktualne badania techniczne, lecz jest
niesprawny posiada awarig skrzyni bieg6w. Samoch6d obejrzei mozna codziennie od
poniedzialku do piqtku w godz. od 7-15 w Obwodzie Drogowl,rn w Koluszkach, ul. 1l go
Listopada, 74 95-040 Koluszki do dnia przetargu.
Oferent zamieSci formularz oferry w kopercie oznaczonej napisem:

,,OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU Opel Astra nr rej. EL 642FP nie otwierad przed
25.10.2018 r. godz.10,l5
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty musz4 by6 parafowane i datowane wlasnorgcz-
nie przez osobg podpisuj4c4 ofertg.

Ofertg w zapieczgtowanej i zaklejonej kopercie nale2y zlo2y6 do dnia 25.10.2018 r.
do god2.10,00 w siedzibie Rejonu Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9
w sekretariacie pok. nr l.

Okres zwi4zania z ofertq wynosi 30 dni.
Cena wywolawcza brutto wynosi 6.800,00 zl.
Przy sprzedet2y przedmiotowego samochodu obowi4zuje zwolnienie z podatku VAT tj. wartosd
brutto jest r6wna wartosci netto, na podstawie art.43 ust. I pkt 2 Ustawy o podatku od towar6w
i ustug, ,,zwalnia sig od poda&u: dostawg towar6w wykorzystywanych wyl4czenia na cele
dzialalnoici zwolnionej od podatku,jeZeli z tytulu nabycia,importu lub wltworzenia tych
towar6w nie przyslugiwalo dokonuj4cemu ich dostawy prawo do obni2enia kwoty podatku
nale2nego o kwotg podatku naliczonego".

Oferta powinna zawiera6 :

- imig, nazwiska i adres lub nazwg (firmg) i siedzibg oferenta, oferowan4 ceng i warunki jej
zaplaty,

- oSwiadczenie oferenta, 2e zapoznal sig ze stanem przedmiotu przetargu lub, 2e ponosi
odpowiedzialno66 za skutki wynikaj4ce z rczygnacji z oglgdzin,

- kserokopig wplaty wadium,
- zaparafowany projekt umowy.
Jeden oferent mo2e zlo2yt tylko jedn4 ofertg.

8. Przystgpuj4c do przetargu oferent jest obowiEzany wniesi wadium w wysokosci 10 vo ceny
wywolawczej tj. 680.00 zl.
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9. Wadium powinno byi wniesione w pieni4dzu na konto w Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI
OIL6dt 40 1240 3073 llll 00t0 0335 6288 do dnia 25.10.201E r. do godz. 10.00.

W dniu 25.10.2018 r. o sodz. 10.00 wadium winno znaidowad sie iui na ww. koncie.
Na poleceniu przelewu musi byi adnotacja ,,Wadium-przetarg na sprzedaz samochodu
- Rejon Dr6g Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9.

10. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je2eli iaden z uczestnik6w nie zaoferuje ceny
nabycia r6wnej co najmniej cenie wlwolawczej.

1L Wadium zloZone ptzez oferent6w, kt6rych oferty nie zostan4 przyjgte zostanie zwr6cone na
wskazxry przez oferenta rachunek bankowy.

I 2.Wadium zloione przez nabywcE zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia.
l3.Wadium pzepada, jeleli oferent kt6rego oferta zostanie przyjgta uchyli sig od zawarcia umowy.
l4.Zlo2enie jednej wer:Znej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Organizatorowi przetargu

przysluguje prawo zamknigcia przewgubez wybrania kt6rejkolwiek z ofert, bez podania
przyczyn.

15. Prowadz4cy przetarg dokonuje otwarcia ofert oraz ustala, kt6re z nich s4 wazne, a nastgpnie
wybiera oferenta , kt6ry zaoferowal najwy2sz4 ceng brutto.

16. Komisja przetargowa odrzuci ofertq je6li :

- zostala zlozona po wyznaczonym terminie, w niewlaciwym miejscu lub bez wniesienia
wadium.
- zawiera braki w danych lub dane s4 niekompletne, nieczyelne bqd2 budz4ce wqtpliwoSci, a
zloZenie wyja6nieri mogloby doprowadzie do uznaniajej za now4 ofertq ,

- nie oferuje co najmniej ceny wywolawczej.
17. Komisja przetargowa wybiera oferenta, kt6ry zlo\l wa2n4 ofertg nie podlegaj4c4 odrzuceniu,

zaoferowal najwyzsz4 cene brutto, po czym zawiadamia niezwlocznie oferent6w o wyborze
oferty.

I 8. W razie ustalenia, 2e kilku oferent6w zaoferowalo tg sam4 ceng, prowadz4cy przetarg
kontynuuje przetarg w formie licytacji.

19. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni liczqc od dnia , w kt6rym oferent, kt6rego oferta
zostala przyjgta otrzymal wiadomosd o rozstrzygnigciu przetargu.

20. Przetarg odbgdzie sig w dniu 25.10.2018 r. o godz. 10,15 w siedzibie Rejonu Dr6g
Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9.

21. Szczegctlowych informacji udzielaMarek MurawickiZDW N-6dLTe1.426162269.
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(imig i nazwisko oferenta)

( adres oferenta lub nazwa firmy i siedziba)
NIP i telefon

Ofertg naleLry zloZyi w Rejonie Dr6g Wojew6dzkich
w Sieradzu, ul. Targowa 9, pok. I

OFERTA

Zarzqd Dr6g Woj ew6dzkich
w N.odzi,

ul. Sienkiewicza 3

Nawiqzuj4c do ogloszenia o publiczrym przatargn pisemnym na sptzedtl samochodu
Opel Astra nr rej EL 642FP proponujg ceng do zaplacenia .................-........... zl brutto
Slownie: .......... zl brutto

platne przelewem na konto podane w umowie. Zobowiqzujg sig wplaci6 wado56 brutto pomniejszon4 o
wplacone wadium na konto ZDW w N,odzi 59 1240 3073 I I I I 0010 0335 6334
O3wiadczam, i2: zapozn*em sig ze stanem samochodu przsznaczonego do sprzedu\ i nie wnoszg
zastrzetenia / ponoszg odpowiedzialno66 za skutki wynikajqce z rezygnacji z oglgdzin*
Oiwiadczam, in zapoznalem sig z warunkami uczestnictwa w przetargu i nie wnoszg do nich zaslltz3;zpfl
oraz zdobylem konieczne informacje do przygotowania oferty.
O5wiadczam, 2e zal4czony do niniejszej oferty projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
zobowi4zujg sig w prrypadku wyboru mojej ofe4y do zawarcia umo\ ry na warunkach w niej zapisanych, w
miejscu i terminie wyz;raczonym przoz Sprzedaj4cego.
Z,al4czrl.ikami n iniej szej oferty s4:
- zaparafowany projekt umowy
-kserokopia wplaty wadium

*nieDotrzebne skreslid

Nr sprawy ZDW.ET.2.226.9.2O lE
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uMowA NR................./2018

W dniu .........................2018 r. wtr odzi, pomigdzy Wojew6dztwem tr 6dzkim z siedzib4
przy al. Pilsudskiego 8, 90-051 LSd2,Regon 472057626, NIP 725-1 7-39-3 44 - ZarzqdemDr6g
Wojew6dzkich w l-odzi z siedzib4 w tr odzi, ul. Sienkiewicza3, zwanym dalej Sprzedaj4cym,
reprezentowan).'rn przez:
mgr inZ. Slawomir Ni2nikowski - p.o. Dyrektora
na podstawie Uchwaiy Nr 105/18 Zarz4du wojew6dztwa L6dzkiego z dnia26 stycznia 2018r. ws.
udzielenia oelnomocnictwa

zwanym KupuJ4cym , reprezentowanym przez:
I

zostala zawarta umowa o nastgpuj4cej tresci :

sr
L Podstawg zawarcia umowy stanowi publiczny przetarg pisemny ru sprawy

ZDW.ET.2.226.9.2018 z dnia 25. 10.201 8 r.
2. Przedmiotem umowyjest sprzeda2t samochodu marki opel Astra nr rej EL 642Fp, rok prod.

2008, nr WOLOTGF489G025899.
3. Wartosi samochodu zostala ustalona w wyniku public znego ptzetargu pisemnego

i wynosi ......................(brutto). zl :

slownie: zl brutto.
4. Kupuj4cy zobowipuje sig zaplaci6 kwotg wymienionq w pkt.3 niniejszej umowy

pomniejszonq o wplacone wadium ..............,...,...,,.21 na ko nto zarz4du Dr6g wojew6dzkich w
tr odzi nr konta : 59 1240 3073 11110010 0335 6334 w ci4gu 7 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku nie zaplacenia w terminie naliczone zostanA odsetki ustawowe z tytulu op6Znienia.
Po otrzymaniu platno6ci Sprzedaj4cy uystawi Kupuj4cemu fakturg VAT.

$2
Sprzedaj4cy oSwiadcza, 2e samoch6d osobowy, kt6ry j est przedmiotem niniej szej umowy,
stanowi jego wlasnodd i niejest przedmiotem zabezpieczenia, zastawu lub innych praw os6b
trzecich.

$3
Kupui4cy zapoznal sig ze stanem samochodu bgd4cego przedmiotem sprzed,u4 i nie wnosr
Zadnych zastze2en. w przypadku rezygnacji przez Kupuj4cego z oglgdzin przedmiotu sprzedaL2y
Kupujqcy po dokonaniu zakupu nie bgdzie mial prawa wnoszenia do zamawiaj4cego roszczen z
tltulu ewentualnych ujawnionych wad stanu technicznego samochodu.

$4
1. wydanie samochodu kupuj4cemu wraz z dokumentami nast4pi po okazaniu dowodu wplaty
wartosci umownej na podstawie protok6iu zdawczo - odbiorczego, w kt6rym Kupuj4cy oswiadcza
o zgodnoSci z umow4 wydanego przedmiotu sprzedt2y. Wydanie samochodu nast4pi w obecnodci
przedstawiciela ZanTdu Dr6g wojew6dzkich w Lodzi od poniedzialku do pi4tku w godz. 7,00-
1410.
2. odbi6r samochodu musi nast4pii w terminie do 2l dni od daty zawarcia umowy. w przypadku
nie dokonania zaplaty w terminie okreslonym w $ I ust. 4. Kupuj4cemu nie zostanie dokonane
wydanie samochodu do momentu *platy jednak2e termin rozliczenia kary wymienionej w $ 4 ust.3
jest wi4r4cy.
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3. Nieodebranie samochodu w terminie ohe6lonym w $ 4 pkt 2 bgdzie skutkowai naliczeniem kary
dla Kupujqcego. Kupuj4cy zobowiqzany jest do zaplacenia sprzedaj4cemu kar umownych z tytulu
nieodebrania samochodu w wyzlnczonym terminie w wysokodci 100 zl brutto za kazdy dziefr
przekroczenia terminu odbioru.

$5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maj4 obowi1zujqce
w tym zakesie przepisy kodeksu cywilnego.

$6
Niniejsz4 umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednej dlakaiaej ze

stron.

lntegralnq czgdci4 niniejszej umowy jest:
1. Instrukcja warunk6w sprzedazy.
2. Ofertz z formularzem cenv.

SPRZEDAJACY: KUPUJ,{CY:

$7

Bez zastneieli
formalno-PrawnYch

N.4,:'l.r-.NlK
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Klauzula informocyjna
Na podstawie art. 13 ust I i 2 Og6lnego Rozporz4dzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporzqdzenie) informujemy,2e:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zanqdu Dr6g Wojew6dzkich w

N,odzi, 90 - I 13 L6d2, ul. Sienkiewicza 3, tel. 42616 - 22 - 50,
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, dzialaj1cy na podstawie pelnomocnictwa Zarz4du
Wojew6dawa tr-6dzk iego;

2. Funkcjg Inspektora ochrony danych osobowych pelni Piotr Rzodkiewicz, tel. 42 616 - 22 - 80,
e.mail : p.rzodkiewicz@Vdw.lodz.pl;

3. Dane osobowe przetwarzane bgdq w celu realizacji czynno5ci urzgdowych tj.:
a) rekrutacji, zatrudnienia i innych czynno5ci wymagaj4cych wyraZenia zgody na podstawie

art. 6 ust I lit. a Rozporz4dzenia;
b) wypelniania obowi4zku prawnego ci42qcego na Administratorze w zwiqzku

z realizowaniem zadah przez Zan4d Dr6g Wojew6dzkich w l-odzi na podstawie art. 6 ust. I
lit. c Rozporz4dzenia;

c) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wladzy publicznej powierzonej Administratorowi w zwiqzku
z realizowaniem zadah przez Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w tr odzi na podstawie art. 6 ust. I
lit. e Rozporz4dzenia:

d) zawarcia umowy na podstawie art.6 ust. I lit. b Rozporzqdzenia;
e) prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. I

lit. a lub c lub e Rozporz4dzenia.
4. W zwi4zku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Panu/Pani:

a) prawo dostgpu do treSci danych, na podstawie art. l5 Rozporzedzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. l6 Rozporz4dzenia;
c) prawo do usunigcia danych, na podstawie art. l7 Rozporz1dzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. l8 Rozporz4dzenia;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 2l
Rozporz4dzenia.

5. W przypadku, w kt6rym przetwarzanie Pana/Pani danych odbyrva si9 na podstawie zgody (rj.
art. 6 ust. I lit. a Rozporz4dzenia), przysluguje Panu/Pani prawo do cofnigcia jej w dowolnym
momencie, bez wplywu na zgodnoS6 z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnigciem.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zarzqdzie D'rlg
Wojew6dzkich w Lodzi. Przy czym podanie danych jest:
a) obowi4zkowe, je2eli tak zostalo to okre6lone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jezeli odbyrva sig na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie

umowy. Konsekwencj4 niepodania danych bgdzie brak mo2liwoSd realizacji czynno$ci
urzgdowych lub niezawarcie umowyl

7. odbiorcami danych b9d4 tylko podmioty upowaznione z mocy prawa oraz inne podmioty, kt6re
przewanaj4 dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartei umowv
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe nie b9d4 podlegaly profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywat danych osobowych do paristwa trzeciego lub
organizacji migdzynarodowej.

10. Dane osobowe bgdq pnetwarzana prz.z okres niezbgdny do realizacji wskazanego
w pkt 3 celu przetwarzania, w tym r6wnie2 obowi4zku archiwizacyjnego wynikaj4cego
z przepis6w prawa.

8.

9.

(
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OGT.OSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM

Oglaszajqcy pzetarg.

L6dzkie z siedzibE pzy al. Pilsudskiego 8, 90-051 L6dz, Regon 472057626, NIP 725-17-39-
Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi, 90- 1 13 Lddz, ul. Sienkiewicza 3, woj. l6dzkie, www.zdw.lodz.pl,

42 616 22 68 , fax 42 616 22 51 .

prowadzi Rejon Drog Wojew6dzkich w Sieradzu, ul . Targowa 9 , 98-200 Sieradz, tel. 43 822 72 23.

ll. Pzedmiot speeda2y

samochodu marki Opel Astra nr rej. EL642FP rok prod. 2008. nr VIN WOLOTGF489G025899,
273271km, samoch6d posiada badania techniczne do 12.12.2018, rodzaj pojazdu: osobowy.

wywolawcza brutto 6.800,00 zl.

speedazy pzedmiotowego samochodu obowiqzuje zwolnienie z podatku VAT tj. wartosC brutto jest
wartosci nefto, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy od towar6w i uslug, ,,zwalnia siQ od podatku:

towar6w wykorzystywanych wylqcznie na cele dzialalnosci zwolnionej od podatku, jezeli z tytulu na-
, importu lub wytwozenia tych towarow nie pzyslugiwalo dokonujqcemu ich dostawy prawo do obni-
kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego".

ll. Warunki uczestnictwa

obejzec mozna codziennie od poniedzialku do pietku w godz. od 7-15 w Obwodzie Drogowym
, ul. 11 go Listopada, 74 95-040 Koluszki do dnia peetargu.

'107o ceny wywolawczej tj.680,00 zl

wofacic na konto Bank Pekao S.A. Oll-6d2 40 1240 3073 1 1 1 1 0010 0335 6288 do dnia 25.10. 2018
. do 9od2.10.00

do kontaktow z oferentami iest:

Murawicki 42 616 22 68,601-2648-58 e-mail: m.murawicki@zdw.lodz.ol w godz. 07:30 - 14:30

przetargowe iwarunki uczestnictwa w pzetargu mozna odebrad w siedzibie Rejonu Dr6g Woje-
w Sieradzu, ul. Targowa 9, pok6j nr 15 lub na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakladce

lub w Biuletynie Informac,ii Publicznej.

nalezy skladac w sekretariacie siedziby Rejonu DrOg Wojew6dzkich w Sieradzu, ul. Targowa I pok6j
1.

Oferta Disemna musi zawierad:
imie, nazwisko i adres lub nazwQ(firmQ) i siedzibQ oferenta,
oferowanq cenQ i warunkijej zaplaty,
oSwiadczenie oferenta, 2e zapoznal siQ ze stanem pzedmiotu pzetargu lub, ze ponosi odpowiedzialnoSC
za skutki wynikajEce z rezygnacji z ogledzin,
kserokopie wplaty wadium,

zaparafowany projekt umowy

ermin skladania ofert w zamknietych kopertach uplywa dnia 25.1O. 2018 r. o godz. 10:00.

ofert nastqpi dnia 25.10.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Rejonu Dr6g Wojew6dzkich

Sieradzu, ul. Targowag, pok6j narad.

ermin zwiqzania z oferta - 30 dni od ostatecznego terminu skladania ofert.
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podania przpfn.
,wa zostanie zawarb w brminie do 7 dni lieqc od dnia , w kt6rej oferent , kbrego ofutta zostala
)b otzymal wiadomosc o rozstrzygnieciu pzebrgu.
umieszczenia ogloszenia na stronie intemetowej ... . .. .. . ... ... ... ... . 2018 r.

. Kryteria wyboru ofert:
rzedajqcy wybieze oferty pzedstawiajq cene najkorzystnieiszq ( najwyzszq) cene bruttc

Roadzielnik:
- tablica ogloszefi ZDW w todzi , RDW Sieradz.
- stona inbmetorva ZDW w Lodzi
- Biuletyn Inbrmacji Publicznej
- ogloszenie w prasi€
- ala
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ucHwAr.A NR Nfrltt
zARzADu wo*:w6oznvl t6DzKlEGo ^,-,,

z dnle l/f iwftw..\*' wtb v '

tII
w rprawle wyrrtenle zgody nr rprzedai semochodu

Na podstawie ad. 41 ust. 2 pR 2-usbwy iz dnia 5 czerwca 1998 r'

o t"rnozAJa"-uojew6rlztrrva-ttefst pOnority Dz' U' i.2018 r" m1t p-!a..p92. '!O!O'

;;;irT;;itr" ill-uEi i f z zaqi.nira do Udnraly Nr VU108/11. s"ll'!u
[i;id;6diG tootnego z onia zs maria zott r' w sp]aln€ gkrqilelt''a.?Pd
ooJooOaro,"ania mienieim rucfrJmym WolEw6dztwa Lodzkiego (Dz' Uz' Woiew6dzlt'va

lOOlipgo.zoll r. Nr 124,poz'1'129,22018 r', poz' 3145)'

uchwala siq, co nastgPuie:

S 1.1. Wrata sQ zgodq na spzeda2 przez Zatz4d Dr6g Woilnddzkich

w tdzi, w 'drodze ' pu-uriEin"so 
'pisemrygo, pzetarg! nieograniczonego,

io"iiirfori'r"go poe. i"io" OrOg ryi,;"mOz*idr w Sieradzu, samochodu ma*i

6piin"tt" o nr iejeitracyinyii el ol-zrp,-ror produk$i 2008' pzebieg:' 273'271 l<tn'

o wertogci:
iiiJitiii*o*i poczqU<ourej brutto 39 59il,0o zt (slownie zlo$ch: trzydziesd dziewiq6

tvsiiecv oUeset OiiewleCddesiqt tszy' 00/1 00),

iiiiiiJrili u,i,[" o'ri6o,oo ttg"d;ie zlogirr: szesc tysQcy osiemset, o0/1o0). . 
^

2. Samocfi6d, vrymreniony w ust. 1, pzeznacaa sA 99.spz+ry.jako maiatek

rb?d"y, nii;A;;rni w'o"latalnos,ti Tatzadi Dr6g wo1ryY6dzkich w Lodzi'

$ 2. lllykonanie Uchwaly powierza siq p'o' Dyrektora Zarzqdu Dr6g

Wolew6dzkich w Lodd'

S 3. Udlwata urdrodzi w {de z dniem podiQoa'

L Wtold StqPiei

2. Artur Bagiefski

3. Dariusz Klimczak

4. Joanna SkrzYdlervska

5. Jolante Zhba - Gzik

- Marszabk Wojelv6dztlva

/,& t,llrtlt.ilst l lft{ jtr illr,

t0d1.di {,:-.i -r".,-. Fc.trir

- Wicemarszalek

-Wcemarszabk

- Cdonek Zarzqdu

- Czlonek

r:,rl.t\fln,

I i.,-trl(*


