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PROTOKÓŁ NR 34/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 2 lipca 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. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził 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 Nr 33/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 33/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
(na podstawie wniosku złożonego przez Skarbnika Powiatu). 

 (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 własnych (dział 710 Działalność usługowa, 
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii). 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego  
przez Skarbnika Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r., dla zadania 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – oznaczenie sprawy Or.272.1.10.2019, wystąpił o zatwierdzenie: 

1) wyboru trybu zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu 
unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ na jego realizację 
wpłynęła 1 oferta, której cena w istotny sposób przekraczała wysokość środków, jakie 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy obiektu mostowego w ciągu 
drogi nr 2904 E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie. 

Realizacja zadania polegać będzie na: 
1) wymianie istniejącego obiektu mostowego (przepustu); 
2) odtworzeniu nawierzchni drogowej; 
3) wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 
4) przebudowie zjazdu indywidualnego z przesunięciem ogrodzenia. 

Kosztorys inwestorski na realizację tego zadania opiewa na kwotę około 522 tys. zł. 

W budżecie zabezpieczono środki finansowe na realizację tego zadania w wysokości 
757 267,00 zł, w tym 250 tys. zł Powiatu, 250 tys. zł jako pomoc finansowa z Gminy 
Tuszyn oraz 257 267,00 zł dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
Państwa. 

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia: do dnia 15 listopada 2019 roku. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17 lipca 2019 r. do godziny 10:00. 
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Pan Naczelnik poinformował, że warunki udziału w postępowaniu zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia są tożsame z przedstawionymi na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu w dniu 5 czerwca 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E 
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia od roku szkolnego 2019/2020 wymiaru 
zatrudnienia pomocy nauczyciela, zatrudnionej w SOSW w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała o wystąpieniu Pani Anny Podgajnej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach z prośbą o zwiększenie wymiaru zatrudnienia 
pomocy nauczyciela z 1/2 etatu do 3/4 etatu. 

Przedmiotowe wystąpienie argumentowano tym, że osoba zatrudniona na tym 
stanowisku pracowała w klasie łączonej I-III szkoły podstawowej z dziećmi 
niepełnosprawnymi w stopniu lekkim, w tym 2 uczennice z niepełnosprawnością 
ze sprzężeniami. 

Wskazano również potrzebę zajmowania się uczniami przed rozpoczęciem zajęć  
w SOSW oraz po ich zakończeniu i podniesiono kwestię dojazdu pracownika do pracy 
oraz kosztów z tym związanych. 

Szczegółowe informacje zostały uwzględnione w przedmiotowym piśmie, którego kopia 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Pani Małgorzata Szelest wyraziła wątpliwości dla zasadności zwiększenia wymiaru 
zatrudnienia tego pracownika już teraz, podczas gdy nie jest jeszcze ostatecznie 
zatwierdzony arkusz organizacji roku szkolnego 2019/2020 SOSW, ani nie są znane 
planowane do prowadzenia zespoły edukacyjno-terapeutyczne. 

W związku z tym Zarząd Powiatu uznał za wskazane, aby decyzja w tej sprawie 
została podjęta w terminie późniejszym. 
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7. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do jednego z zespołów edukacyjno – 
terapeutycznych zaplanowanych w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 
SOSW w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie dziecka  
spoza terenu powiatu łódzkiego wschodniego do jednego z zespołów edukacyjno – 
terapeutycznych zaplanowanych w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

Jest to kontynuacja nauki dla dziecka z niepełnosprawnością umiarkowaną. 

To dziecko będzie przyjęte jako szóste do zespołu edukacyjno – terapeutycznego, 
w którym maksymalna liczebność wynosi 8 osób, zatem przyjęcie tego dziecka 
nie będzie powodowało dodatkowych skutków finansowych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o przyjęciu ucznia do jednego z zespołów edukacyjno – terapeutycznych zaplanowanych 
w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 SOSW w Koluszkach. 

8. Przedstawienie informacji o skierowaniu ucznia na zajęcia rewalidacyjno– 
wychowawcze zespołowe w SOSW w Koluszkach od roku szkolnego 2019/2020. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o przyjęciu ucznia na zajęcia rewalidacyjno – 
wychowawcze zespołowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach 
od roku szkolnego 2019/2020. 

Pani Naczelnik poinformowała, że w tej szkole są wolne miejsca (dziecko zajmie miejsce 
innego ucznia, który zrezygnował z tych zajęć). 

Przyjęcie tego dziecka nie będzie powodowało dodatkowych skutków finansowych. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

9. Przedstawienie informacji o skierowaniu ucznia do jednego z oddziałów 
zaplanowanych w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 SOSW. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o skierowaniu ucznia do jednego 
z zaplanowanych w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 SOSW oddziałów. 



5 

 

Pani Naczelnik dodała, że w oddziale Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Koluszkach są jeszcze 2 wolne miejsca. 

Przyjęcie tego dziecka nie będzie powodowało dodatkowych skutków finansowych. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania środków finansowych na remont sali 
gimnastycznej w I LO w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo wystosowane przez Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach o przyznanie środków finansowych w wysokości 
22 060 zł na remont sali gimnastycznej polegający na wykonaniu gładzi gipsowych 
do wysokości 3 m, malowaniu sufitów i ścian oraz montażu narożników 
zabezpieczających ściany przy oknach. 
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 
nie były przewidziane środki finansowe na ten cel. 

Dyskutowano na temat zasadności wykonania remontu sali gimnastycznej w 2019 roku. 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, Zarząd Powiatu zdecydował, 
że po uzyskaniu szczegółowych informacji na temat planowanego remontu, 
przedmiotowe zadanie zostanie umieszczone w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Referatu PPI). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach  
zadań własnych (Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego). 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Referat Promocji Powiatu i Informacji. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
(na podstawie wniosku Referatu PPI). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 353/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 lipca 2019 roku 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Referat Promocji Powiatu i Informacji. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych 
w dniu 8 września 2019 r. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

W związku z podjętą uchwałą dotyczącą zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych  
(Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego), Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przystąpienie do współorganizacji z Gminą 
Koluszki Dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbędą się w dniu 8 września 2019 r. 
w Koluszkach. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zaproponowano, aby z budżetu Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć na ten cel środki finansowe w wysokości 
nieprzekraczającej 30 000,00 zł. 

Środki na realizację tego zadania są zabezpieczone w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – 
promocja JST, §4300 – Zakup usług pozostałych. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawioną 
propozycję i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Do podpisania umowy, związanej z realizacją tego zadania upoważniono: 

1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zapytała  
o rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach? 

 W odpowiedzi Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że na dzień 12 lipca 2019 r. 
planowany jest nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych. 

Do klas pierwszych w I LO obecnie zarejestrowanych w systemie jest około 
80 uczniów po szkole podstawowej i po gimnazjum. 

 Pan Starosta poinformował o planowanych podwyżkach wynagrodzeń pracowników 
w wysokości 200 zł brutto średnio na etat w 2019 roku. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Dyskutowano na temat udziału Gmin w organizacji Święta Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz dożynek powiatowo – gminnych. 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu poinformowała o piśmie Starosty 
Zgierskiego z prośbą o złożenie wyjaśnień w sprawie warunków panujących 
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, m.in.: problemem 
z zaparkowaniem samochodu, oznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych, 
częstymi awariami windy. 

Przedłożone pismo jest konsekwencją wniosku złożonego przez radnego Powiatu 
Zgierskiego.  

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

  Do końca tygodnia zostanie udzielona odpowiedź na pismo. 
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 Pani Marta Stasiak poinformowała o rozwiązaniu z dniem 28 czerwca 2019 r. 
umowy z firmą świadczącą usługi pralnicze dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze, z uwagi na ogłoszenie upadłości przez wykonawcę 
tej usługi. 

  W związku z zaistniałą sytuacją, dla zapewnienia odpowiednich warunków 
higienicznych wyłoniono wykonawcę tej usługi, który zaoferował cenę 5,54 zł brutto 
za 1 kg prania (dotychczasowa stawka wynosiła 2,95 zł, do prania przekazywane są 
rzeczy w ilości 3 000 kg miesięcznie). 

Koszty realizowanej usługi pralniczej w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia  
31 grudnia 2019 r. wzrosną zatem o około 100 %, co wpłynie na zwiększenie kosztu 
utrzymania mieszkańca DPS. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w przedmiotowym piśmie, 
którego kopia stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

  Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pani Skarbnik poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu 
budżetu państwa na 2020 rok, przedłożone przez Ministra Finansów. 

Planuje się spadek stopy bezrobocia i zwiększenie Produktu Krajowego Brutto. 

Przyjęto, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach  
2019-2020 wyniesie odpowiednio: 1,8 proc. i 2,5 proc. 

W latach 2019 – 2020 zaplanowano w szczególności działania dotyczące podatków 
i składek na ubezpieczenia społeczne, tj. m.in.: obniżenie stawki PIT z 18 % do 17 %, 
wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat. 
podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. 

  Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu rozpatrywał pismo w sprawie zwiększenia od roku szkolnego 2019/2020 
wymiaru zatrudnienia pomocy nauczyciela, zatrudnionej w SOSW w Koluszkach. 
Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu ucznia do jednego z zespołów edukacyjno – 
terapeutycznych zaplanowanych w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 
SOSW w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu rozpatrywał pismo o przyznanie środków finansowych na remont 
sali gimnastycznej w I LO w Koluszkach i rozważał uwzględnienie tego zadania 
w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami: 

– o skierowaniu ucznia na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zespołowe w SOSW 
w Koluszkach od roku szkolnego 2019/2020, 

– o skierowaniu ucznia do jednego oddziałów z zaplanowanych w arkuszu organizacji 
roku szkolnego 2019/2020 SOSW. 

 Przyjęcie tych dzieci na zajęcia nie będzie powodowało dodatkowych kosztów. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 351/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
(na podstawie wniosku złożonego przez Skarbnika Powiatu) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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2) Nr 352/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

3) Nr 353/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Referatu PPI) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

4) Nr 354/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
(na podstawie wniosku Referatu PPI) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

5) Nr 355/2019 w sprawie współorganizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych w dniu 
8 września 2019 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

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. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


