
PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia  
III ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BZURA”  

w dniu 5 stycznia 2010 roku o godzinie 12.00  
w sali konferencyjnej budynku Towarzystwa - Dom Lud owy  

w Łowiczu, ul. Pijarska 1  
 
 

 
• Statutowa liczba Przedstawicieli Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„BZURA”          - 32 
• Obecni Przedstawiciele na III Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

„BZURA” obecni         - 26 
• Nieobecni Przedstawiciele na II Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

„BZURA”         -6 
  

- BoŜena Motylińska   – Przedstawiciel Miasta – Gminy Stryków 
- Marian Holak   – Wójt Gminy Budziszewice   
- Dariusz Reczulski   - Wójt Gminy Chąśno  
- Krzysztof Lisiecki   - Wójt Gminy Piątek  
- Magdalena Kolasińska  – Wójt Gminy Rogów 
- Włodzimierz Goździk  – Wójt Gminy Ujazd  

 
  

Lista obecności Przedstawicieli Związku Międzygminnego „BZURA”  - /Zał. Nr 1/  
Lista obecności Zarządu Związku Międzygminnego „BZURA”  - /Zał. Nr 2/ 
 

 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 

 
1. Otwarcie posiedzenia III Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”.  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z II Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”.  
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Omówienie projektu budŜetu Związku Międzygminnego „BZURA” na 2010 rok. 
6. Stan realizacji Projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego 
województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. 

7. Sprawy róŜne.   
8. Zakończenie posiedzenia III Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„BZURA”. 
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Ad. pkt 1  
Otwarcie posiedzenia III Zgromadzenia Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA”.  
 

Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia  Zwi ązku 
Międzygminnego „BZURA” otworzył posiedzenie III Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „BZURA” i powitał Przedstawicieli.  

 
Ad. pkt 2 
Stwierdzenie prawomocno ści obrad.  
 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia  Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA” stwierdził, Ŝe na 32 Przedstawicieli do Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA” obecnych jest 26, w związku z tym obrady  
III Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  są prawomocne.  

 
Ad. pkt 3  
Przyjęcie protokołu z II Zgromadzenia Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA”.  
 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 26 Przedstawicieli) 
za    - 25 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 1 
przyjęli protokół z II Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” w dniu  
28 września 2009 r.  
 

 
Ad. pkt 4  
Przyjęcie porz ądku obrad 
 
Zgłoszono 1 wniosek do porządku obrad. Ryszard Deluga Przewodnicz ący 

Zarządu Zwi ązku Międzygminnego „BZURA”  zawnioskował o zamianę pkt 6 tj. 
Stan realizacji Projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa 
łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” na pkt 5 obrad  
a Omówienia projektu budŜetu Związku Międzygminnego „BZURA” na 2010 rok, jako 
pkt 6 obrad.  

 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 26 Przedstawicieli) 
za    - 26 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 0 
przyjęli proponowany porządek obrad. 
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 PORZĄDEK OBRAD PO ZMIANACH  
 

1. Otwarcie posiedzenia III Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”.  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z II Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”.  
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Stan realizacji Projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego 
województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. 

6. Omówienie projektu budŜetu Związku Międzygminnego „BZURA” na 2010 rok. 
7. Sprawy róŜne.   
8. Zakończenie posiedzenia III Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„BZURA”. 
 
 
Ad pkt 5  
Stan realizacji Projektu pn. „ Kompleksowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregion u Północnego 
województwa łódzkiego wraz z budow ą zakładu zagospodarowania odpadów ”. 

 
Ryszard Deluga Przewodnicz ący Zarz ądu Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA”  poinformował zebranych Przedstawicieli, iŜ: 
 
1. Związek Międzygminny „BZURA” jako Beneficjent Umowy nr 8/08/RP,  

z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013, pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
 i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego woj. łódzkiego,  
wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” musi dotrzymać daty złoŜenia 
wypełnionego wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami tj.  
15 maja 2010 r.  

2. Obliguje do tego Harmonogram przygotowania Projektu – Załącznik  
Nr 3 do pre-umowy, z którego zdawana jest sprawozdawczość kwartalna.  

3. Na I kw. 2011 r. zgodnie z Harmonogramem zaplanowana jest ostateczna 
decyzja o pozwoleniu na budowę i tym samym rozpoczęcie inwestycji. 

4. Obecnie, zgodnie z Harmonogramem, procedowany jest proces wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 

5. Zarząd Związku podjął decyzję w sprawie trybu przygotowania inwestycji – 
Ŝółty FIDIC. NajwaŜniejszym dokumentem tego procesu inwestycyjnego jest  
program funkcjonalno-uŜytkowy, plan kosztów prac projektowych oraz robót 
budowlanych i studium wykonalności. 

Została juŜ przeprowadzona procedura przetargowa (we własnym zakresie  
z pomocą konsultantów) na opracowanie: programu funkcjonalno-uŜytkowego, planu 
kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych, studium wykonalności oraz 
przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania:  Budowa Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bielawy, 
Powiat  Łowicki, Województwo Łódzkie  w miejscowości Piaski Bankowe, w ramach 
projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz 
z budową zakładu zagospodarowania odpadów” - projekt nr IPI/146/2007 na liście  
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Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, projekty kluczowe w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2007 - 2013.  

W związku z ogłoszonym przetargiem, zgłosiło się 9 Wykonawców, wyłoniony 
został Wykonawca opracowania, a w dniu 4 stycznia 2010 r. została podpisana 
umowa z firmą INGENIS z Poznania -wykonawcą opracowania. Cena opracowania 
to 128 100,00 zł, termin wykonania 14.04.2010 r. 

6. Wykup gruntu pod inwestycję – na daną chwilę pod inwestycję Związek 
posiada  pewne około 13 ha, ale teren ten jest rozdzielony działkami, które nie są 
własnością ani gminy Bielawy, ani gminy Miasto Głowno. W związku z tym, 
poczyniono juŜ pewne kroki w celu wykupu tej ziemi, ale najpierw trzeba uregulować 
stan prawny. Czynimy to przy pomocy pani mecenas A. Pucułek. Ceny gruntów 
wahają się w granicach 300 – 350 tys. NaleŜy nadmienić, Ŝe Związek nie posiada 
takich środków finansowych na dzień dzisiejszy. 

7. Konsultacje społeczne – zostały juŜ rozpoczęte po części tj., pierwsze 
spotkanie odbyło się podczas sesji Rady Gminy Bielawy w dniu  
30 października 2009 r., następnie 1 grudnia 2009 r. Kolejne 4 sesje w gminie 
Bielawy zaplanowane są na III kw. stycznia 2010 r. i 1 sesja dodatkowo w gminie 
Głowno, co zgłaszał Wójt Gminy Głowno Marek Józwiak zarówno Zarządowi Związku 
Międzygminnego „BZURA”, jak i Zarządowi Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury. 

8. Kampania społeczno – informacyjna / komunikacja społeczna to zadanie,  
w którym być moŜe Zarząd Związku sam sobie nie poradzi i trzeba będzie zatrudnić 
profesjonalną firmę, która pomoŜe poprowadzić ten proces. Na daną chwilę Zarząd 
Związku rozwaŜa kontynuację współpracy z firmą PrzyjaznaFirma i oczekuje 
propozycji, co do dalszego zakresu współpracy i ceny tej wspólpracy. Jest to firma, 
która koordynowała spotkanie w dniu 1 grudnia 2009 r., które odbyło się właśnie  
w Gminie Bielawy (zakres prac to przygotowanie: ulotki informacyjnej dla 
społeczeństwa, ulotki informacyjnej dla prasy, przygotowanie planu i scenariusza 
konferencji oraz prowadzenie spotkania, raport ze spotkania po konferencji). 

9. MontaŜ finansowy Projektu: wkład własny na dokumentację  
i na inwestycję – 25% oraz wykup terenu: 

• forma pozyskania środków – dotacja, poŜyczka;  
• instytucje, które mogą nam w tym pomóc: NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Fundacja Eko - Fundusz; BGK.  
Poczyniono juŜ pewne kroki w tym temacie, a mianowicie został nawiązany 

kontakt z przedstawicielem NFOŚiGW w Warszawie, Zarząd Związku wystąpił  
z wnioskiem do WFOŚiGW w Łodzi z prośbą o  uwzględnienie w „Zasadach 
udzielania i umarzania poŜyczek oraz udzielania dotacji w 2010 roku” przez 
WFOŚiGW w Łodzi, preferencji dla przygotowywanych Indywidualnych Projektów 
Kluczowych w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013 o przyjęcie formy dotacji, 
jako najwłaściwszego sposobu dofinansowania przez WFOŚiGW w Łodzi udziału 
własnego Beneficjentów Indykatywnych Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO 
WŁ 2007 – 2013; spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego,  
na którym to uzyskano informacje, iŜ moŜna pozyskać kredyt na finansowanie 
Projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: gminy, związki 
gmin, powiaty i województwa, wspieranych środkami z budŜetu Unii Europejskiej – 
czyli w przypadku Związku zarówno na dokumentację, jak i na wkład własny do 
projektu. Kredyt taki pochodziłby ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
na finansowanie rozwoju regionalnego, gdzie środki EBI mogą pokrywać do 50% 
kosztów projektu. W przypadku projektów wspieranych przez UE, tak jak nasz,  
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kredyt i środki unijne razem mogą finansować do 90% kosztów projektu, 10% musi 
być wkładu własnego. Okres kredytowania - 36 miesięcy, karencja w spłacie kapitału 
– 18 miesięcy, oprocentowanie – 1,85%.   

10. Zarząd Związku Międzygminnego w 2010 roku przewiduje zwiększenie 
obsady w Związku  - zatrudnienie osoby na stanowisku d/s inwestycji i zamówień 
publicznych. 

 
W uzupełnieniu informacji Przewodniczącego Zarządu Związku 

Międzygminnego „BZURA” Leszek Arkuszy ński Zast ępca Przewodnicz ącego 
Zarządu Zwi ązku Mi ędzygminnego „BZURA”  poinformował zebranych 
Przedstawicieli, iŜ:  

1. Związek Międzygminny „BZURA” jest juŜ Beneficjentem  pre-umowy 
 nr 8/08/RP, z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie przygotowania indywidualnego 
projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013, pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego woj. łódzkiego,  
wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów” na podstawie Aneksu Nr 2 
zawartego w dniu 18 grudnia 2009 r. z Zarządem Województwa Łódzkiego 

2. W związku z powyŜszym dokonano takŜe aktualizacji Harmonogramu 
przygotowania Projektu – Załącznik Nr 3 do pre-umowy. 

3. Podpisano takŜe umowę z PGE Dystrybucja Łódź sp. z.o.o. dotyczącą 
przyłączenia dla obiektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych” – koszt przyłączenia to 20 273,00 zł, termin – czerwiec 2010 r. 

4. W dniu 4 stycznia 2010 r. została podpisana umowa z firmą INGENIS  
z Poznania wykonawcą opracowania: programu funkcjonalno-uŜytkowego, planu 
kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych, studium wykonalności oraz 
przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania:  Budowa Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bielawy, 
Powiat  Łowicki, Województwo Łódzkie  w miejscowości Piaski Bankowe, w ramach 
projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i 
niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z 
budową zakładu zagospodarowania odpadów” - projekt nr IPI/146/2007 na liście  
Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, projekty kluczowe w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2007 - 2013.  Cena 
opracowania to 128 100,00 zł, na która składa się: PFU - 61 000,00, plan kosztów 
prac projektowych oraz budowlanych – 12 000,00, studium wykonalności – 
40 800,00 zł oraz wniosek aplikacyjny – 6 100,00 zł; termin realizacji zadania - 
14.04.2010 r.  

5. NaleŜy zastanawiać się takŜe nad zamówieniem dotyczącym wyłonienia 
zespołu inŜyniera kontraktu i liczyć się z kosztami około 1 200 000,00 zł. Pozostaje 
pytanie, czy procedurę tę przeprowadzić dopiero po pomyślnie przeprowadzonej 
aplikacji i zawarciu  umowy z Zarządem Województwa w ramach Projektu,  
czy rozpoczynać tę procedurę juŜ wcześniej. 

6. W budŜecie Związku Międzygminnego „BZURA” zaplanowano deficyt  
w wysokości 350 000,00 zł, który będzie przeznaczony na sfinansowanie 
przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złoŜenia wniosku 
aplikacyjnego. 

7. Kredyt w wysokości 350 000,00 zł zostanie zaciągnięty w Banku 
Gospodarstwa Krajowego i jest to maksymalne zobowiązanie, jakie moŜe zaciągnąć 
Związek przy takim budŜecie. 
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8. Pani mecenas A. Pucułek pomaga przy przygotowaniach wniosku  
o uwłaszczenie, aby moŜna było wykupić ziemię potrzebną pod Zakład i mieć prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

9. Rozpoczęto konsultacje społeczne, o czym wspomniał juŜ Przewodniczący 
R. Deluga. 

 
Marek Jó źwiak Wójt Gminy Głowno  poinformował zebranych 

przedstawicieli, iŜ zgłosił zarówno Zarządowi Związku Międzygminnego „BZURA” , 
iŜ w jego Gminie takŜe potrzebne jest takie spotkanie z mieszkańcami miejscowości 
graniczącej z gminą Bielawy, aby wytłumaczyć i rozwiać wątpliwości i obawy, które 
pojawiają się w związku z budową Zakładu. Poparł pomysł zatrudnienia do 
konsultacji społecznych zewnętrznej firmy.  

 
Zenon Koperkiewicz Przedstawiciel Miasta Ł ęczyca  takŜe wyraził 

pozytywną opinię w sprawie wynajęcia zewnętrznej firmy, która pomoŜe przy 
konsultacjach społecznych, o czym świadczyło np. spotkanie 1 grudnia 2009 r.  
w Bielawach, gdzie jego zdaniem firma okazała się bardzo przydatna i wywiązała się 
ze swojego zadania jako facylitator i moderator spotkania. 

 
Zdaniem Ewy Chojki i Grzegorza Ma ślanko - Przedstawicieli Miasta 

Brzeziny  firma ta nie sprawdziła się w roli, jaką miała pełnić podczas spotkania  
w Bielawach. 

 
Ryszard Deluga Przewodnicz ący Zarz ądu Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA”  poinformował zebranych Przedstawicieli, iŜ po spotkaniu 1 grudnia 
 w Bielawach PrzyjaznaFirma złoŜyła raport ze spotkania, który był druzgocący jeŜeli 
chodzi o odbiór społeczny naszej inwestycji (np. m.in. brak wiedzy w społeczeństwie 
na temat inwestycji, brak aktywnych działań w kierunku uzyskania akceptacji 
społecznej, brak aktywności w zakresie komunikacji społecznej, przekonanie 
społeczności o samych stratach i braku korzyści dla mieszkańców). Jednak na 
kolejnym 4 godzinnym spotkaniu wyartykułowano, Ŝe większość informacji zwartych 
w raporcie z konferencji jest prawdą. 

Na dzień dzisiejszy nie stać Związku na wynajęcie profesjonalnej firmy  
z najwyŜszej półki, gdyŜ są to ceny rzędu 1-2% wartości inwestycji, więc na 1 sesję – 
spotkanie wynajęto właśnie tę firmę, ale jeŜeli Państwo mają jakąś dobrą firmę, która 
mogłaby pomóc w tym temacie, to Zarząd Związku czeka na propozycje. 

Dodał takŜe, Ŝe Zarządowi zaleŜy, jeŜeli zajdzie taka potrzeba, Ŝeby pozostali 
Przedstawiciel Związku takŜe pojawiali się na takich spotkaniach, bo to jest takŜe 
problem i zadanie całego Związku, Ŝeby przekonać tych wszystkich ludzi do 
inwestycji, a nie tylko samego Zarządu i 2 Wójtów z gminy Bielawy i Głowno. 

 
Zdaniem Sylwestra Kubi ńskiego Wójta Gminy Bielawy zarówno Zarząd 

Związku, jak i Wójtowie u których mają odbywać się spotkania ze społeczeństwem 
nie poradzi sobie bez firmy zewnętrznej, która będzie moderatorem takiego 
spotkania oraz nie wiadomo czy nie najwaŜniejsze, przeszkoli wszystkich, którzy 
będą brać udział w takim przedsięwzięciu ze strony Związku. 

 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA”  dodał, Ŝe Związek ma prawo i podłoŜe historyczne do 
tej inwestycji, wynikające jeszcze z lat 90 – tych i naleŜy o tym pamiętać   
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i przypominać o tym mieszkańcom, bo to ich przedstawiciele w osobach Radnych 
Gminy podjedli uchwały Rady w tej sprawie.  

 
Leszek Arkuszy ński Zast ępca Przewodnicz ącego Zarz ądu Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA”  w odpowiedzi na pytanie Ewy Chojki Burmistrz 
Miasta Brzeziny  poinformował, Ŝe konsultacje społeczne oraz promocja projektu to 
koszty kwalifikowane, a przygotowanie wniosku aplikacyjnego nie jest kosztem 
kwalifikowanym.  

 
 W odpowiedzi na pytania zarówno Zbigniewa Sokołowskiego Wójta Gminy 

Brzeziny , jak i Ewy Chojki Burmistrz Miasta Brzeziny , Ryszard Deluga 
Przewodnicz ący Zarz ądu Zwi ązku Mi ędzygminnego „BZURA”  poinformował 
zebranych, iŜ jego zdaniem spalarnia odpadów w Łodzi to bardzo daleki temat,  
jak i termin. Nie ma wyznaczonej lokalizacji dla tej inwestycji w Łodzi, poza tym to 
ogromne koszty – 3 lub nawet 4 razy większe niŜ Projekt Związku.  JeŜeli w tym roku 
nie wyznaczona zostanie lokalizacja spalarni na terenie województwa łódzkiego, to 
pieniądze te przepadną w NFOŚiGW w wysokości 12 mln zł i zostaną 
zarezerwowane dla tych inwestycji, które na pewno zostaną zrealizowane na terenie 
Polski, a jest ich na razie tylko 3 tj. Kraków, Bydgoszcz – Toruń oraz Poznań.  

Związek Międzygminny „BZURA” nie jest na tym etapie zainteresowany 
współpracą z projektowaną spalarnią w Łodzi. Istnieje takŜe duŜe 
prawdopodobieństwo, Ŝe Prezydent Miasta Łodzi wysyłając pisma do Wójta Gminy 
Brzeziny i Burmistrz Miasta Brzeziny dotyczące współpracy w tym temacie, nie wie  
o istnieniu Związku Międzygminnego „BZURA” i naszym Projekcie dotyczącym 
kompleksowego systemy gospodarki odpadami .  

Przyszłościowo będziemy się zastanawiać nad tym tematem, poniewaŜ 
spalarnia musi mieć odpowiedni strumień odpadów, więc jeŜeli byłoby to dla Związku 
jako dostawcy tego strumienia opłacalne finansowo, to taka współpraca moŜe będzie 
miała miejsce. 

  
Stanowisko to poparł Andrzej Jankowski Burmistrz Miasta – Gminy 

Stryków , zdaniem którego nie ma sensu rozmawiać, a tym bardziej nawiązywać 
jakiejkolwiek współpracy  z Urzędem Miasta Łodzi i naleŜy iść drogą, która Związek 
obrał, czyli realizować nasz Projekt. 

 
Ad pkt 6.  
Omówienia projektu bud Ŝetu Zwi ązku Mi ędzygminnego „BZURA” na 

2010 rok. 
 
Główna Ksi ęgowa Zwi ązku Mi ędzygminnego „BZURA” Bo Ŝena 

Krupi ńska przedstawiła i omówiła projekt budŜetu Związku Międzygminnego 
„BZURA” na rok 2010 /Zał. Nr 3/. 

 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 26 Przedstawicieli) 
za    - 26 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 0 
zatwierdzili projekt budŜetu Związku Międzygminnego „BZURA” na rok 2010 . 
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Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 
Międzygminnego „BZURA”  dodał, Ŝe Związek na dzień dzisiejszy zatrudnia  
2 osoby na 1 i 1/3 etatu i jedną osobę na umowę zlecenie oraz od grudnia  2009 roku  
1 staŜystę. 

Poinformował takŜe, Ŝe zarówno on, jak i pozostali członkowie Zarządu 
pracują społecznie, wszyscy po godzinach pracy w swoich instytucjach. Jak dotąd 
Zarząd Związku odbył 16 protokołowanych posiedzeń na które to, jak np. Ryszard 
Nowakowski Członek Zarządu, przyjeŜdŜa wydelegowany prze swój urząd, co wiąŜe 
się z po pierwsze z ogromnymi kosztami dla Urzędu a po drugie z prawdopodobnymi 
zastrzeŜeniami do delegacji Wójta  przez Komisję Rewizyjną Gminy i Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Dlatego uwaŜam, Ŝe naleŜałoby poddać pod dyskusję zwrot 
kosztów przejazdu. 

 
Stanowisko to poprał Wojciech Brzeski Burmistrz Głowna , który stwierdził, 

Ŝe naleŜałoby wprowadzić odpowiedni zapis w Statucie Związku Międzygminnego 
„BZURA” dotyczący zwrot kosztów przejazdu dla osób funkcyjnych w Związku. 

 
Zdaniem Grzegorza Stefa ńskiego Wójta Gminy Kocierzew Południowy  

zapis taki nie jest potrzebny w Statucie Związku Międzygminnego „BZURA”, gdyŜ 
moŜna to uregulować na podstawie istniejących przepisów – odpowiedniego 
rozporządzenia regulującego te zasady w samorządzie gminnym  

 
Ad. pkt 7   
Sprawy ró Ŝne. 
 
Spraw róŜnych nie było.  
 
Ad. pkt 8 
Zamkni ęcie posiedzenia III Zgromadzenia Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA”. 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący 
Zgromadzenia Zwi ązku Mi ędzygminnego „BZURA” zamknął posiedzenie  
III Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”. 

 

 
PRZEWODNICZ ĄCY  
    ZGROMADZENIA  

       ZWIĄZKU M IĘDZYGMINNEGO  
       „BZURA”   
 
               (-) 
 

                       CEZARY  DZIERśEK   
 
 
 
Protokołowała:  

Emilia Felczyńska 


