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PROTOKÓŁ NR 13/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 23 stycznia 2019 r. 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu 12/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 12/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PODGiK, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi  
na rok 2019 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych  
oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych 
dla: 
1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego; 
2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
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3) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach w sprawie wyrażenia zgody 
na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
o przyznanie dofinansowania dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja boiska 
przy ZSP nr 2 w Koluszkach”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 
wystąpił do Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o złożenie wniosku  
do Samorządu Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, 
przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej  
i rekreacyjnej. 

Dyrektor wyraził zainteresowanie złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego o przyznanie dofinansowania dla zadania inwestycyjnego  
pt. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach”. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym piśmie, którego kopia stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

Pani Szelest przedstawiła zasady ubiegania się o udzielenie pomocy finansowej: 

– jednostka samorządu terytorialnego może złożyć tylko jeden wniosek, 

– wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 100 000 zł dla jst, 

– wysokość otrzymanej pomocy finansowej nie może przekroczyć 80 % kosztów 
całkowitych zadania. Pozostałe środki muszą być zabezpieczone przez wnioskującą 
jednostkę samorządu terytorialnego, 

– przyznana kwota dotacji musi być wydatkowana w terminie od dnia podpisania 
umowy i nie później niż do 31 grudnia 2019 roku. 

W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego 
będą mogły realizować zadania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji 
oraz doposażeniu w sprzęt sportowy m.in. następujących obiektów sportowych  
i rekreacyjnych: sale gimnastyczne, hale sportowe; pływalnie; boiska, w tym również 
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boiska wielofunkcyjne oraz boiska do sportów plażowych; korty tenisowe  
i badmintonowe; skateparki, tory rowerowe; obiekty i urządzenia lekkoatletyczne, 
w szczególności: bieżnie, skocznie i rzutnie; terenowe urządzenia sportowe, 
w szczególności: siłownie plenerowe, ścieżki sprawnościowe i ścianki wspinaczkowe; 
trasy oraz tory wrotkowe, rolkowe i narto-rolkowe; lodowiska stałe oraz tory lodowe; 
place zabaw sprzyjające aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości 
zmysłu równowagi dzieci. 

Wśród wskazanych powyżej rodzajów zadań za priorytetowe uznaje się następujące 
kategorie zadań: obiekty przyszkolne, boiska, obiekty i urządzenia lekkoatletyczne, 
budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania inwestycyjnego planowanego do wykonania 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach określono na kwotę 
215 348,84 zł brutto, w tym: 

– pomiar wysokościowy płyty boiska – koszt 369,00 zł, 

– wykonanie otworów Ø 20 mm umożliwiających odpływ wody z powierzchni 
asfaltowej – 1 107,00 zł, 

– wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30 x 30 cm  
w gruncie kat. III-IV – 745,13 zł, 

– wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 25 x 6 cm na podsypce piaskowej  
z wypełnieniem spoin piaskiem – 4 691,41 zł, 

– ława pod krawężniki betonowe zwykła – 4 636,37 zł, 

– wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej miałem kamiennym o frakcji 0-5 mm – 
30 014,46 zł, 

– osadzenie tulei do słupków do piłki nożnej – 781,10 zł, 

– ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej o wymiarach 3 x 2 m  
wraz z siatkami – 7 170,55 zł, 

– osadzenie tulei do słupków do piłki nożnej – 1 469,26 zł, 

– ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej o wymiarach 3 x 2 m  
wraz z siatkami – 7 145,66 zł, 

– dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej, wielofunkcyjnej w kolorze 
zielonym wraz z liniami do gry w koszykówkę i piłkę nożną. Wypełnienie w postaci 
piasku kwarcowego – 157 218,00 zł. 

Planowana kwota do pozyskania w formie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego: 
100 000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo Dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach w sprawie wyrażenia zgody 
na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
o przyznanie dofinansowania dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja boiska 
przy ZSP nr 2 w Koluszkach”. 
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6. Przedstawienie informacji ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych  
przez Powiat Łódzki Wschodni, dotyczących interpelacji złożonej przez Pana Jarosława 
Sobieszka – Radnego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Naczelnik Szelest przedstawiła informacje pozyskaną ze szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, odnoszące się  
do interpelacji złożonej przez Pana Jarosława Sobieszka, dotyczące aktualnych potrzeb 
(wykazu zapotrzebowań) jakie dyrektorzy szkół i placówek złożyli do projektu budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok na doposażenie pracowni dydaktycznych  
oraz odnośnie zadań, które nie zostały zrealizowane w 2018 r.). 

Szczegółowy wykaz zapotrzebowania szkół i placówek na doposażenie pracowni 
dydaktycznych w roku 2019 sporządzony przez Wydział EiSS stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

W odniesieniu do prośby radnego o zakup 2 rzutników multimedialnych do pracowni 
komputerowych, sprzętu nagłaśniającego i stołu do tenisa stołowego dla Zespołu  
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, Zarząd Powiatu stwierdził, że decyzje  
w sprawie doposażenia szkół zostaną podjęte po przeprowadzonej rekrutacji do klas 
pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

Jeśli chodzi o zakupienie sprzętu nagłaśniającego i stołu do tenisa stołowego, 
Zarząd Powiatu zdecydował, że dyrektor ZSP nr 1 w Koluszkach może dokonać zakupu  
w ramach środków zapisanych w planie finansowym szkoły. 

W ramach zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane wszystkie te, które były zapisane 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018. 

Planowanym remontem, który ma być przeprowadzony w okresie ferii zimowych  
jest remont szatni w ZSP nr 1 w Koluszkach. Dyrektor ZSP nr 1 planował ten remont,  
ale go nie wykona ze względu na brak środków finansowych. 

Pani Skarbnik poinformowała, że dyrektor może dokonać zakupu materiałów 
do remontu ze środków w ujętych w planie finansowym szkoły. 

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach przeprowadzi 
malowanie 3 sal lekcyjnych. 

Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Sobieszka zostanie udzielona w terminie 
przewidzianym ustawą. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy pt. „Zaczarowany Świat”. 
(referowała p. Barbara Jagiełło-Chrebelska – podinspektor w Ref. Promocji Powiatu i Informacji) 

Pani Barbara Jagiełło-Chrebelska – podinspektor w Referacie Promocji Powiatu 
i Informacji poinformowała o piśmie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem” z prośbą o objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego 
cyklicznej imprezy integracyjnej pt. „Zaczarowany Świat”. 

Impreza jest organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem” i odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. w Koluszkach. 

Pani Jagiełło-Chrebelska dodała, że jest to impreza odbywająca się cyklicznie. 

Zaproponowano, aby z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego przeznaczyć  
środki finansowe w kwocie 2 500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usługi wynajmu sali. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy pt. „Zaczarowany 
Świat”.  

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Do podpisania umowy upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego, 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2019 roku. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z koniecznością wyłonienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego celem nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem 
planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pan Burzyński poinformował, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Powiatu zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie  
usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych 
inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
w 2019 roku. 
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W rezultacie tego zaproszenia zostały złożone oferty z następującymi cenami: 
22 209,33 zł, 26 247,39 zł, 26 920,40 zł, 59 224,89 zł i 90 856,36 zł (ceny brutto). 

Najkorzystniejszą ofertę cenową za 22 209,33 zł brutto przedstawiło Drogowe 
Biuro Projektowe Krystian Kowalski z miejscowości Kazimierza Wielka za cenę usługi 
stanowiącej 0,33 % kwoty brutto udzielonych zamówień na roboty budowlane 
na drogach powiatowych w 2019 roku. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o wyrażenie zgody na określone 
warunki projektu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2019 roku. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przestawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy z ww. wykonawcą na pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji 
na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 

9. Przedstawienie informacji o wystąpieniu Gminy Andrespol w sprawie wspólnej  
z Powiatem realizacji tunelu pod linią kolejową w Nowym Bedoniu. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński przedstawił pismo Gminy Andrespol w sprawie wspólnej  
z Powiatem realizacji tunelu pod linią kolejową w Nowym Bedoniu. 

W piśmie odniesiono się do koncepcji programowo-przestrzennej budowy tunelu 
pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E 
pomiędzy Bedoniem Przykościelnym a Andrespolem, która została zakwalifikowana 
do realizacji w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 
linii kolejowych z drogami – etap III”. 

W przedmiotowym wystąpieniu Gmina Andrespol wskazała, że kolejnym etapem 
tego projektu jest podpisanie umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
a Gminą Andrespol w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego 
z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Nowym Bedoniu 
wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu 
kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i kat. A w km 13,162 
linii kolejowej nr 17 w ramach ww. projektu. 
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Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym piśmie, którego kopia stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że Starostwo Powiatowe w Łodzi nie ma żadnej 
wiedzy na temat dokumentów, jak zawiadomiono w piśmie, „wspólnie wykonanej 
koncepcji programowo – przestrzennej budowy tunelu”, w szczególności nie zlecało  
jej opracowania, nie współfinansowało jej wykonania ani nie zna wykonanej koncepcji 
zakwalifikowanej do realizacji w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” zarówno w części 
architektoniczno-urbanistycznej jak i kosztowej. 

Ponadto, zdaniem Pana Naczelnika, dla właściwej oceny zamierzenia na wstępnym 
etapie przygotowania inwestycji, konieczne jest ustalenie niezbędnych warunków 
jej realizacji, w tym odpowiedzi na poniższe pytania: 

1) czy realizacja zamierzenia wymaga poszerzenia obecnej szerokości pasa drogowego, 

2) czy zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, a zgoda budowlana może być uzyskana na podstawie prawa 
budowlanego, czy też realizacja odbędzie się na podstawie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID), 

3) czy koncepcja obejmuje analizę możliwych konfliktów społecznych, 

4) czy przewiduje konieczność pozyskania gruntów pod realizację zamierzenia, 

5) czy w kosztach inwestycji ujęte są odszkodowania za przejęte grunty. 

Odrębnym, ale równie ważnym problemem jest konieczność zawarcia porozumienia 
upoważniającego inwestora do prowadzenia zadania publicznego polegającego 
na zarządzaniu drogą zarządcy w zakresie realizacji inwestycji. 

Pan Naczelnik Burzyński przypomniał, że Zarząd Powiatu w ostatnich latach 
kilkakrotnie wychodził z propozycją przejęcia zadań zarządzania drogami powiatowymi 
na terenie gminy Andrespol przez organ wykonawczy Gminy, ale żadna propozycja 
nie znalazła uznania władz Gminy. 

W związku z omawianymi zagadnieniami, przed podjęciem przez Zarząd Powiatu 
merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie, konieczne jest uzupełnienie 
przekazanych przez Gminę informacji. 

Do Gminy Andrespol zostanie wystosowana odpowiedź na przedmiotowe wystąpienie 
z równoczesną prośbą o przedstawienie własnej propozycji porozumienia, 
a także wypożyczenie jednego egzemplarza koncepcji programowo – przestrzennej 
budowy tunelu z częścią kosztową, do rozważenia treści tych dokumentów przez Zarząd 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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10. Omówienie przebiegu IV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pani Wicestarosta odczytała treść pisemnej informacji z IV Sesji Rady Powiatu,  
która odbyła się w dniu 16 stycznia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi  
przy ul. Sienkiewicza 3. 

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami: 

– o wystąpieniu Gminy Andrespol w sprawie wspólnej z Powiatem realizacji tunelu 
pod linią kolejową w Nowym Bedoniu, 

– o danych ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, dotyczących interpelacji złożonej przez Pana Jarosława Sobieszka – 
Radnego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach  
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego o przyznanie dofinansowania dla zadania inwestycyjnego  
pt. „Modernizacja boiska przy ZSP nr 2 w Koluszkach”. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 82/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań zleconych oraz zadań 
własnych na rok 2019 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

2) Nr 83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy pt. „Zaczarowany Świat” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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3) Nr 84/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  

na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  

przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2019 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Ewa Gładysz     …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz …………...………………….. 


