
PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia  
II ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BZURA”  

w dniu 28 wrze śnia 2009 roku o godzinie 15.30  
w sali konferencyjnej budynku Towarzystwa - Dom Lud owy  

w Łowiczu, ul. Pijarska 1  
 
 

 
• Statutowa liczba Przedstawicieli Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

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

„BZURA” obecni         - 25 
• Nieobecni Przedstawiciele na II Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

„BZURA”         - 7 
  

- Andrzej Olszewski  – Burmistrz Miasta Łęczyca  
- BoŜena Motylińska   – Przedstawiciel Miasta – Gminy Stryków 
- Marian Holak   – Wójt Gminy Budziszewice   
- Grzegorz Redzisz   - Wójt Gminy Domaniewice   
- Włodzimierz Traut   – Wójt Gminy Łyszkowice  
- 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/ 
Lista obecności gości zaproszonych       - /Zał. Nr 3/  
 

 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 

 
1. Otwarcie posiedzenia II Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”.  
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z I Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”.  
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Prezentacja Koncepcji Technologicznej Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. 
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Związku 

Międzygminnego „BZURA” w okresie między Zgromadzeniami. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku 
Międzygminnego „BZURA”; 

2) uchwalenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego 
„BZURA” na 2009 rok; 
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3) ustalenia zasad udziału członków w kosztach działalności Związku oraz 
ustalenia wysokości udziałów członkowskich na 2009 r.; 

4) uchwalenia budŜetu Związku Międzygminnego „BZURA” na 2009 rok;  
5) ustalenia zasad udziału członków w kosztach działalności Związku oraz 

ustalenia wysokości udziałów członkowskich na 2010 rok; 
6) procedury uchwalania budŜetu Związku Międzygminnego „BZURA” na 

rok 2010 oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budŜetu. 

8. Sprawy róŜne.   
9. Zakończenie posiedzenia II Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„BZURA”. 
 

Ad. pkt 1  
Otwarcie posiedzenia II Zgromadzenia Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA”.  
 

Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia  Zwi ązku 
Międzygminnego „BZURA” otworzył posiedzenie II Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „BZURA” i powitał Przedstawicieli oraz zaproszonych gości.  

 
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 25, w związku z tym obrady  
II Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  są prawomocne.  

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

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

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 25 Przedstawicieli) 
za    - 19 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 2 
przyjęli protokół z I Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” w dniu  
24 sierpnia 2009 r.  
 

 
Ad. pkt 4  
Przyjęcie porz ądku obrad 
 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 25 Przedstawicieli) 
za    - 25 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 0 
przyjęli proponowany porządek obrad.  
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Ad pkt 5  
Prezentacja Koncepcji Technologicznej Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. 
 
Marek Kundegórski przedstawiciel firmy GRONTMIJ POL SKA Sp.z.o.o.– 

wykonawca opracowania  Koncepcja technologiczna Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Piaskach Bankowych  przedstawił i omówił 
załoŜenia Koncepcji /Zał. Nr 4/. 

Poinformował zebranych, iŜ Koncepcja technologiczna budowy Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Bielawy ma 
za zadanie przedstawienie rozwiązań technologicznych planowanej inwestycji,  
w zakresie umoŜliwiającym przygotowanie wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Koncepcja ma równieŜ stanowić materiał wyjściowy do przygotowania dokumentacji 
aplikacyjnej do wystąpienia o wsparcie finansowe ze środków UE dla planowanej 
inwestycji.  

W związku z pojawieniem się ostatnich dniach propozycji stworzenia  
Planu zagospodarowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Piaskach Bankowych - Wariant 3, został on takŜe w zaprezentowany 
w dzisiejszej prezentacji - slajd nr 24 /Zał. Nr 5/. Jego dokładny opis, załoŜenia 
technologiczne i koncepcyjne zostaną przygotowane w postaci Aneksu do Koncepcji 
technologicznej do dnia 20 października 2009 r. Jest to wariant rekomendowany  
z uwagi na dostępną powierzchnię, korzystniejsze uwarunkowania związane  
z oddziaływaniem inwestycji na środowisko, moŜliwość bezproblemowej rozbudowy 
RZZOK w przyszłości oraz uniknięcie ograniczeń związanych z głębokością kwater 
składowiskowych wynikających z zapisów Miejscowym ogólnym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielawy, w którym to widnieje zapis,  
Ŝe  (…) „zagłębienie dna niecki składowania do 1 m pod poziom terenu”,  
co uniemoŜliwia realizację inwestycji.  

 
Andrzej Załuski wła ściciel firmy Biuro geologii i sozologii 

„GEOTECHNIKA” w Łowiczu, wykonawca bada ń hydrogeologicznych  
i geologiczno – in Ŝynierskich oraz opracowania Raport oddziaływania na  
środowisko  poinformował zebranych, iŜ dla terenu potencjalnej budowy 
przedmiotowego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawy, stąd zgodnie  
z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym realizacja 
przedsięwzięcia objętego niniejszym raportem w planowanej lokalizacji nie wymaga 
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a lokalizacja 
RZZOK w Piaskach Bankowych jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

Uzasadnionym wydaje się zmiana zapisów planu zmienionego w 2002 r. 
ograniczających zagłębienie dna niecki składowania do 1 m pod poziom terenu,  
ze względu na korzystne warunki gruntowo – wodne i moŜliwość maksymalnego 
wykorzystania dostępnej przestrzeni w podłoŜu gruntowym zbudowanym z utworów 
półprzepuszczalnych na cele składowania odpadów (zwiększenie pojemności 
kwater).  

Analiza wpływu przedsięwzięcia na stan czystości powietrza atmosferycznego 
pozwoliła na stwierdzenie, iŜ emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy 
zakładu (niezorganizowana emisja m.in. pyłów cementu, kruszywa i innych sypkich 
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materiałów pylistych, fenolu, formaldehydu i węglowodorów, a takŜe emisja 
zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych  
i pojazdów transportu) - ze względu na ograniczony czas trwania emisji oraz 
zastosowane środki ich minimalizacji - nie będzie wywierać istotnego wpływu na stan 
czystości powietrza w rejonie zakładu. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie budowy, związane z ruchem pojazdów 
cięŜarowych dostawiających materiały budowlane oraz pracą cięŜkiego sprzętu 
budowlanego, nie będzie źródłem ponadnormatywnego poziomu hałasu  
w najbliŜszych terenach chronionych akustycznie w myśl obowiązujących przepisów. 

Bezpośrednie oddziaływanie przedsięwzięcia na wody powierzchniowe  
w ciekach i zbiornikach naturalnych nie wystąpi nawet przy niekontrolowanym 
zrzucie ścieków lub w stanach awaryjnych obiektu. Oceniane przedsięwzięcie nie 
będzie stanowiło zagroŜenia dla środowiska wodno – gruntowego.  

Wskazane rozwiązania racjonalizują gospodarkę ściekową oraz przyczyniają 
się do zdecydowanego ograniczenia wpływu ścieków odprowadzanych  
z projektowanego obiektu na ten element środowiska naturalnego. naleŜy wykluczyć 
moŜliwość oddziaływania przedsięwzięcia na Obszar Specjalnej Ochrony PLB 
100001 Pradolina Warszawsko – Berlińska  oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 
PLH 100006 Pradolina Bzury i Neru a takŜe na projektowany Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk PLH 100017 – Silne Błota.  

W związku z pojawieniem się Planu zagospodarowania Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych - Wariant 3, 
prace nad Raportem oddziaływania na środowisko zostały wstrzymane do chwili 
otrzymania od firmy Grontmijj Koncepcji technologicznej dla Wariantu 3, dlatego teŜ 
przedstawione zostaną Państwu tylko opisy 2 pierwszych wariantów, a mianowicie: 

Wariant 1  - w wariacie lokalizacyjnym  nr 1 załoŜono lokalizację obiektów 
RZZOK na gruntach, które są w posiadaniu gmin Związku – działki nr 211, 217, 160, 
215, 199, 200.  Z uwagi na obecne zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, ograniczające zagłębienie dna niecki składowiska do 1 m pod 
poziom terenu, lokalizację kwater składowania odpadów balastowych przyjęto na 
terenie działek nr 199 i nr 200, gdzie powyŜsze ograniczenia nie występują. 
Powierzchnia RZZOK w tym wariancie to 12,98 ha. Dostępna w wariancie nr 1 
powierzchnia terenu pozwala na lokalizację projektowanych obiektów, jednak 
konieczny jest podział obszaru RZZOK na odrębny, oddzielony ok. 100 m pasem 
terenu prywatnego obszar składowania oraz obszar lokalizacji sortowni i pozostałych 
segmentów technologicznych i obiektów infrastruktury. Ze względu na ograniczoną 
szerokość terenu, który jest obecnie do dyspozycji na lokalizację obiektów 
kubaturowych, moŜliwe jest ustawienie sortowni tylko w układzie wzdłuŜnym  
w osi północ - południe, co powaŜnie utrudnia logistykę dostaw i odbioru odpadów  
z sortowni. Lokalizacja w wariancie nr 1 umoŜliwia dostęp do sortowni tylko  
z kierunku wschodniego i południowego; 

Wariant 2  - w wariancie lokalizacyjnym nr 2 załoŜono, Ŝe zostaną zakupione 
i włączone do obszaru RZZOK działki nr 210 i 216 (o łącznej powierzchni 5,51 ha), 
co umoŜliwi dogodną lokalizację głównych segmentów technologicznych. Pozyskanie 
ww. działek umoŜliwia lokalizację hali sortowni w osi wschód – zachód, co pozwala 
na dostęp do hali sortowni ze wszystkich kierunków i tym samym stwarza 
najkorzystniejsze warunki rozmieszczenia urządzeń oraz stref dostaw i odbioru 
odpadów w sortowni. Powierzchnia RZZOK w tym wariancie to ok. 13,0 ha. 

Lokalizacja obiektów w wariancie 2 umoŜliwia zblokowane zlokalizowanie 
całości podstawowych segmentów technologicznych i obiektów infrastruktury na 
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jednym obszarze oraz pozostawia duŜe obszary niezabudowanej powierzchni jako 
kierunek potencjalnej rozbudowy RZZOK. Rozbudowa zakładu moŜe się odbywać 
bez przeszkód w kierunku południowym, zarówno w strefie składowania odpadów 
(po zakupie kolejnych działek nr 201 i 202), jak i strefie segmentów technologicznych 
(pozostałe powierzchnie działek nr 216 i 217 będące w posiadaniu RZZOK). 

Z uwagi na dostępną powierzchnię, korzystniejsze uwarunkowania związane  
z oddziaływaniem inwestycji na środowisko, moŜliwość bezproblemowej rozbudowy 
RZZOK w przyszłości oraz uniknięcie ograniczeń związanych z głębokością kwater 
składowiskowych wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
gminy Bielawy, wariantem rekomendowanym będzie prawdopodobnie wariant nr 3, 
jako optymalny wariant zagospodarowania terenu Zakładu, zaprezentowany Państwu 
dziś przez przedstawiciela firmy GRONTMIJ. 

 

Dr in Ŝ. P. Manczarski – konsultant SPiGDB  potwierdził, iŜ lokalizacja 
obiektów w wariancie 1 jest niekorzystna i uniemoŜliwia funkcjonalną 
powierzchniowo i logistycznie rozbudowę obiektów w przyszłości. Pozostawienie 
pasa terenu prywatnego pomiędzy segmentami technologicznymi RZZOK moŜe 
wymusić zmiany lokalizacji obiektów w obu segmentach wynikające z ich 
oddziaływania na środowisko.  

Reasumując powyŜsze warianty lokalizacyjne naleŜy stwierdzić, iŜ w wariancie 
nr 1 lokalizacja obiektów została ograniczona do terenu, który jest obecnie 
własnością gmin Związku, natomiast w wariantach nr 2 i 3 wskazano lokalizacje 
obiektów z uwzględnieniem zakupu terenu, który pozwala na korzystne 
powierzchniowo i logistycznie rozmieszczenie obiektów i pozwala na racjonalne 
planowanie docelowej rozbudowy RZZOK. Warianty nr 2 i 3 róŜnią się przede 
wszystkim lokalizacją kwatery składowania odpadów balastowych i kwatery 
składowania odpadów azbestowych. 

Oddziaływanie projektowanego Zakład Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych na środowisko w przedstawionych wyŜej wariantach lokalizacyjnych 
będzie zbliŜone, z wyjątkiem oddziaływania na klimat akustyczny w wariancie nr 1.  
W wariancie tym konieczny jest podział obszaru RZZOK na dwie odrębne części, 
oddzielone ok. 100 m pasem terenu prywatnego, na którym znajduje się opuszczony 
budynek mieszkalny, będący kiedyś elementem gospodarstwa rolnego. 
Pozostawienie pasa terenu prywatnego pomiędzy segmentami technologicznymi 
Zakładu moŜe wymusić zmiany lokalizacji obiektów w obu segmentach wynikające  
z ich oddziaływania na środowisko w zakresie nadmiernej emisji hałasu, w tym  
w szczególności w obszarze w/w budynku mieszkalnego.  

Uzasadnionym wydaje się zmiana zapisów planu zmienionego w 2002 r. 
ograniczających zagłębienie dna niecki składowania do 1 m pod poziom terenu, ze 
względu na korzystne warunki gruntowo – wodne i moŜliwość maksymalnego 
wykorzystania dostępnej przestrzeni w podłoŜu gruntowym zbudowanym z utworów 
półprzepuszczalnych na cele składowania odpadów (zwiększenie pojemności 
kwater). Respektowanie tych zapisów podwaŜałoby sens ekonomiczny budowy 
składowiska. 

 
W odpowiedzi na pytanie Sylwestra Kubi ńskiego Wójta Gminy Bielawy ,  

dr in Ŝ. P. Manczarski poinformował zebranych, iŜ moment rozpoczęcia spotkań 
konsultacyjno – informacyjnych w gminie Bielawy w związku z realizacją ustawowej 
konieczności konsultacji ze społecznością lokalną dotyczącej inwestycji 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla 
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obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu 
zagospodarowania odpadów” to moment, w którym będzie juŜ opracowany Raport 
oddziaływania na środowisko. Dokument ten potwierdzi, czy planowane 
przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko w sposób zrównowaŜony  
w zakresie wpływu na wszystkie elementy środowiska czy teŜ nie.  

Dodał takŜe, iŜ w dniu 3 października 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku  
z czym, kaŜdy moŜe wnosić swoje uwagi i protesty dotyczące inwestycji. I na pewno 
tak będzie, ale nie naleŜy się tego bać, lecz merytorycznie odpowiadać na kaŜdy 
złoŜony protest i wniosek.  Decyzję środowiskowa wydaje Wójt Gminy, przy opinii 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i to do niego naleŜy ostateczne 
rozstrzygnięcie.  

Problemem, który moŜe być najistotniejszy podczas tych protestów 
społecznych to kwatera składowani odpadów azbestowych na terenie RZZO,  
ale naleŜy dokładnie wyjaśnić, Ŝe kwatera ta będzie przeznaczona do wyłącznego 
składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej i tylko i wyłącznie z obszaru 
Związku. Poza tym dodać trzeba, Ŝe azbest jako minerał z grupy krzemianów 
pochodzi z ziemi i jest stosowany w pokryciach dachowych jako wypełniacz, tak jak 
kruszywo w betonie. Niebezpieczeństwo zachodzi tylko wtedy gdy jest na powietrzu 
kruszony. Podczas łamania pokrycia eternitowego tworzy kryształy, igiełki do  
0,2 mm, te z kolei unoszą się w powietrzu mogą dostać się do układu oddechowego  
i go podraŜniać powodując nowotwór. Azbest przykryty ziemią jest neutralny dla 
środowiska i nie rozpuszcza się w wodzie. Nie przeniknie zatem do wód gruntowych, 
tak jak nie przenika do wody w rurociągach azbestowych, które funkcjonują od 
kilkudziesięciu lat. 

Informując społeczność lokalną o inwestycji, naleŜy takŜe informować 
o korzyściach, jakie z niej wynikają, a więc np.: nowe miejsca pracy na terenie 
Gminy, miejsca pracy w zakładzie i firmach transportowych, większy wpływy do kasy 
Gminy z podatków, budowa okolicznych dojazdowych dróg.  

Dodał takŜe, Ŝe w Polsce jest juŜ wiele tak nowoczesnych i kompleksowych 
Zakładów, jak ten który mamy w planach wybudować, dlatego teŜ jeŜeli zaistnieje 
taka potrzeba, to naleŜy zorganizować po raz kolejny wyjazdy studyjne dla 
społeczności lokalnej. 

Poza tym, co nie jest bez znaczenia, to fakt, Ŝe w Łodzi planowana jest 
budowa spalarni odpadów, z którą to w przyszłości Związek moŜe nawiązać 
współpracę w temacie dostarczania produktów do produkcji paliwa. 

 
Ryszard Deluga Przewodnicz ący Zarz ądu Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA”  poinformował zebranych, iŜ spotkania konsultacyjno – informacyjne, 
których celem będzie przedstawienia ogólnych załoŜeń dotyczących inwestycji pn. 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla 
obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu 
zagospodarowania odpadów” są wynikiem realizacji ustawowej konieczności 
konsultacji ze społecznością lokalną, zdobycie przychylności lokalnej społeczności 
dla lokalizacji inwestycji oraz informacja ogólna dotycząca inwestycji,  
jak i szczegółowa w zakresie jej oddziaływania na bezpośrednie otoczenie. Jest to 
takŜe jedno z najwaŜniejszych zadań Zarządu związku Międzygminnego „BZURA”  
w roku 2009 i na początku roku 2010.  
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NaleŜy zastanowić się takŜe nad faktem, czy w tych spotkaniach 
informacyjnych Zarząd Związku wraz z konsultantem i autorami poszczególnych 
opracowań poradzi sobie sam, czy naleŜy zatrudnić  - wynająć do tego profesjonalną 
firmę, którą będzie moderatorem takich spotkań i podpowie nam, jak do takich 
konsultacji naleŜy się przygotować. Związki komunalne, z którymi Zarząd Związku 
Międzygminnego „BZURA” ma kontakt i współpracuje, takie konsultacje społeczne 
przeprowadzają sami (np. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka 
Odpadami z siedzibą w GiŜycku) lub zlecają firmom zewnętrznym, ja np. Związek 
Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzkie. 

Nawiązując do wypowiedzi dr inŜ. P. Manczarskiego, dodał takŜe Ŝe mówiąc 
 o korzyściach z budowy RZZO naleŜy takŜe pamiętać  i informować, Ŝe Związek 
będzie chciał wykupić ziemie pod Zakład, a takŜe w najbliŜszej okolica Zakładu,  
co nie jest bez znaczenia dla okolicznej ludności. NaleŜy się zastanowić takŜe,  
które grunty wykupić naleŜy najpierw, a które w przyszłości, poniewaŜ Związek nie 
dysponuje tak duŜym budŜetem, Ŝeby wykupić całość nieruchomości, a tylko 10% 
kosztów kwalifikowanych w ramach Projektu moŜna przeznaczyć na zakup 
nieruchomości. Pewne rozeznanie i w cenie, i w podziale majątkowych właścicieli 
gruntów, juŜ Zarząd Związku Międzygminnego „BZURA” ma.   

Po przedłoŜeniu przez firmę GRONTMIJ opisu Koncepcji Technologicznej 
RZZO dla Wariantu 3, Zarząd Związku podejmie ostateczną decyzję, który  
z wariantów zostanie wdroŜony i będzie realizowany. 

 
Ad pkt 6.  
Sprawozdanie Przewodnicz ącego Zarz ądu z prac Zarz ądu Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA” w okresie mi ędzy Zgromadzeniami. 
 
Ryszard Deluga Przewodnicz ący Zarz ądu Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA”  przedstawił Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu 
Związku Międzygminnego „BZURA” w okresie między Zgromadzeniami /Zał. Nr 6/. 

Przedstawił takŜe strategiczne zadania Związku Międzygminnego „BZURA”  
na lata 2009 – 2010 w zakresie inwestycji:  

1. Cesja zadań z Beneficjenta Pre-umowy Stowarzyszenia Powiatów  
i Gmin Dorzecza Bzury na Beneficjenta Związek Międzygminny 
„BZURA”; 

2. Przekazanie dokumentacji dotyczącej budowy RZZO ze SPiGDB na 
rzecz Związku – sposób przekazania; 

3. Tryb przygotowania dokumentacji projektowej – procedura FIDIC czy 
normalna droga inwestycyjna; 

• aby uzyskać odpowiedzi na powyŜsze pytania 6 października br. 
Zarząd Związku Międzygminnego „BZURA” oraz Prezes Zarządu  
i Wiceprezes Zarządu SPiGDB są umówieni na spotkanie z Panią Mają 
Reszke Dyrektor Departamentu ds. RPO UM w Łodzi; 

4. InŜynieria finansowa Projektu: wkład własny na dokumentację  
i na inwestycję: 

• 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 
(czekamy na informacje), naleŜy wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW  
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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; rozmowy z Fundacją Eko-Fundusz oraz planowane  
w najbliŜszym czasie spotkanie z przedstawicielem Banku 
Gospodarstwa Krajowego; 

5. Konsultacje społeczne celem rozwiązania ewentualnych konfliktów, 
jakie mogą powstać wokół naszej inwestycji –  

• naleŜy podjąć decyzję, kiedy rozpocząć konsultacje - dr inŜ.  
P. Manczarski proponuje rozpocząć konsultacje w momencie,  
gdy będziemy mieli juŜ Raport oddziaływania na środowisko; 

• kto ma to robić – czy Zarząd ZM „BZURA” czy wynająć do tego 
profesjonalna firmę konsultingową; 

6. Wykup terenu bod budowę RZZO  
• I etap – wykup terenu niezbędnego;  
• II etap – wykup terenu wokół Zakładu po zgromadzeniu odpowiedniej 

kwoty pieniędzy, przy załoŜeniu, Ŝe 1 ha to około 50 tys. zł.;  
• obecnie czekamy na informacje od Wójta Gminy Bielawy, który ma 

umówić spotkanie z właścicielami gruntów potrzebnych do wykupienia 
w I etapie; 

7. Infrastruktura: drogowa, energetyczna i wodna – musimy mieć 
dokładne  informacje na ten temat; 

8. Kadra zatrudniona w Związku – kadra pozostaje bez zmian, które 
ustalono, jednak potrzebny jest wszechstronny prawnik, który będzie 
współpracował ze Związkiem w temacie zarówno spraw podstawowych, 
ale będzie się takŜe znał się na zagadnieniach zamówień publicznych  
i inwestycjach; 

9. Przygotowanie projektu budŜetu Związku Międzygminnego „BZURA” na 
rok 2010 i lata następne. 

 
 
Ad pkt 7.  
Podjęcie uchwał w sprawach:  
 

1) ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Zwi ązku 
Międzygminnego „BZURA”; 

 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego „BZURA”. 

 
Krzysztof Jan Kali ński Burmistrz Łowicza zgłosił wniosek formalny  

o połączenie pkt 2 i 3 i wykreślenie 4 w § 5  oraz połączenie § 8 i § 9 w załączniku do 
projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA w sprawie 
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego „BZURA”.  
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Ryszard Nowakowski Członek Zarz ądu Zwi ązku Mi ędzygminnego 
„BZURA”  poinformował zebranych Przedstawicieli, iŜ prace nad projektem 
Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego „BZURA” trwały na  
4 posiedzeniach Zarządu Związku Międzygminnego „BZURA”, na których to 
wypracowano właśnie taki projekt Regulaminu i m.in. podział stanowisk zapisany w § 
5 Regulaminu. Nie istniej moŜliwość aby stanowiska zapisane w pkt 2 i 3 § 5 
połączyć, poniewaŜ nikt nie jest omnibusem, aby wykonywać te wszystkie zadania, 
co nie zmienia faktu, Ŝe te stanowiska być muszą i zostaną obsadzone,  
ale jeszcze nie teraz. 

 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 23 Przedstawicieli) 
za    - 5 
przeciw   - 17 
wstrzymało się   - 1 
odrzucili wniosek formalny.  

 
Ewa Chojka Burmistrz Miasta Brzeziny zgłosiła  wniosek formalny  

o zmianę zapisów w:  
• § 7 ust.  5 z „opracowanie projektu budŜetu Związku i projektów zmian  

w budŜecie” na „opracowywanie projektu budŜetu Związku i projektów zmian 
w budŜecie” ;  

• § 7 ust.  6 z  „sporządzanie sprawozdawczości budŜetowej” na  „sporządzanie 
sprawozdawczości budŜetowej i sprawozdań finansowych”,  

• § 7 ust. 8 z „przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budŜetu 
Związku oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu” na 
„przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budŜetu Związku 
oraz podejmowania uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu”; 

• wykreślenie ust. 11. 
 

Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  
w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 23 Przedstawicieli) 
za    - 23 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 0 
przyjęli wniosek formalny.  

 
Ewa Chojka Burmistrz Miasta Brzeziny zgłosiła  wniosek formalny  

o zmianę zapisów w:  
• § 9 litera a) z „opracowanie programu działania i dokumentacji” na 

„opracowywanie programu działań i dokumentacji”; 
• § 9 litera b) z „opracowanie planów i budŜetów” na „opracowywanie planów 

 i budŜetów”; 
• § 9 litera c) z „przygotowanie przetargów i sporządzanie umów” na 

„przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia i sporządzanie 
umów”; 

• § 9 litera e) z „weryfikacja kosztorysów, faktur i uruchamianie płatności” na 
„weryfikacja kosztorysów i faktur celem uruchamiania płatności”; 

oraz  
wykreślenie z § 2, 5, 7,8 i 9 cyfry 1. 
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Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  
w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 23 Przedstawicieli) 
za    - 22 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 1 
przyjęli wniosek formalny.  
 

Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 
Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego „BZURA” wraz z przegłosowanymi 
poprawkami. 

 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 23 Przedstawicieli) 
za    - 20 
przeciw  - 3 
wstrzymało się - 0  
podjęli Uchwałę Nr II/8/2009  Zgromadzenie Związku Międzygminnego „BZURA”  
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura 
Związku Międzygminnego „BZURA” /Zał. Nr 7/. 
 
 

2) uchwalenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Zwi ązku 
Międzygminnego „BZURA” na 2009 rok; 

 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA” w sprawie uchwalenia Planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Związku Międzygminnego „BZURA” na 2009 rok. 

 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 23 Przedstawicieli) 
za    - 23 
przeciw  - 0 
wstrzymało się - 0  
podjęli Uchwałę Nr II/9/2009  Zgromadzenie Związku Międzygminnego „BZURA”  
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Związku Międzygminnego „BZURA” na 2009 rok /Zał. Nr 8/. 
 
 

3) ustalenia zasad udziału członków w kosztach dzia łalno ści Zwi ązku 
oraz ustalenia wysoko ści udziałów członkowskich na 2009 r.; 

 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA” w sprawie ustalenia zasad udziału członków  
w kosztach działalności Związku oraz ustalenia wysokości udziałów członkowskich 
na 2009 r.  
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W odpowiedzi na pytanie Krzysztofa Jana Kali ńskiego Burmistrz Łowicza , 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku Mi ędzygminnego 
„BZURA”, Prezes Zarz ądu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 
poinformował zebranych, iŜ Stowarzyszenie rozliczyło finansowe sprawy, które były 
prowadzone dla Związku Międzygminnego „BZURA” przy subkoncie Stowarzyszenia. 

 
Ewa Chojka Burmistrz Miasta Brzeziny zgłosiła  wniosek formalny  

o zmianę zapisów w:  
• nazwie uchwały z „w sprawie ustalenia zasad udziału członków w kosztach 

działalności Związku oraz ustalenia wysokości udziałów członkowskich na 
2009 rok” na „w sprawie ustalenia zasad udziału członków w kosztach 
działalności Związku oraz ustalenia wysokości wpłat członkowskich na 2009 
rok”; 

• w § 1 z „Udział w kosztach działalności Związku przypadający na Gminę 
będącą uczestnikiem Związku Międzygminnego „BZURA” ustalany jest 
proporcjonalnie według ilości mieszkańców stale zamieszkałych na terenie 
danej Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i wynosi w 
2009 r. 2,00 zł od jednego mieszkańca, z czego kwota 1,00 zł stanowi składkę 
członkowską, pozostała zaś kwota 1,00 zł jest wpłatą na poczet udziału gminy 
w kosztach działalności Związku związanych z przygotowaniem inwestycji” na 
„Udział w kosztach działalności Związku przypadający na Gminę będącą 
uczestnikiem Związku Międzygminnego „BZURA” ustalany jest 
proporcjonalnie według ilości mieszkańców stale zamieszkałych na terenie 
danej Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i wynosi w 
2009 r. 2,00 zł od jednego mieszkańca”;  

• w § 2 z „Ustala się udziały członkowskie na rok budŜetowy 2009 w 
następujących wysokościach:” na „Ustala się wpłaty członkowskie na rok 
budŜetowy 2009 w następujących wysokościach:”; 

• w § 3 z „Gminom, które dokonały w latach 2008 - 2009 wpłat środków na 
rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, wpłaty te zalicza się na poczet udziałów 
członkowskich za rok 2009” na „Gminom, które dokonały w latach 2008 - 2009 
wpłat środków na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, wpłaty te 
zalicza się na poczet wpłat członkowskich za rok 2009”; 

• dopisanie § 4 w brzmieniu: „Wpłaty określone w § 2 płatne są do dnia  
31 października 2009 roku”.  

 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 22 Przedstawicieli) 
za    - 19 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 3 
przyjęli wniosek formalny.  
 

Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 
Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA” w sprawie ustalenia zasad udziału członków  
w kosztach działalności Związku oraz ustalenia wysokości udziałów członkowskich 
na 2009 r.  wraz z przegłosowanymi poprawkami. 
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Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  
w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 22 Przedstawicieli) 
za    - 19 
przeciw  - 0 
wstrzymało się - 3  
podjęli Uchwałę Nr II/10/2009  Zgromadzenie Związku Międzygminnego „BZURA”  
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udziału członków  
w kosztach działalności Związku oraz ustalenia wysokości udziałów członkowskich 
na 2009 r. /Zał. Nr 9/. 

 
 
4) uchwalenia bud Ŝetu Zwi ązku Mi ędzygminnego „BZURA” na  

2009 rok;  
 

Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 
Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA” w sprawie uchwalenia budŜetu Związku 
Międzygminnego „BZURA” na 2009 rok. 

 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 22 Przedstawicieli) 
za    - 17 
przeciw  - 0 
wstrzymało się - 5  
podjęli Uchwałę Nr II/11/2009  Zgromadzenie Związku Międzygminnego „BZURA” 
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Związku Międzygminnego 
„BZURA” na 2009 rok  /Zał. Nr 10/. 

 
 

5) ustalenia zasad udziału członków w kosztach dzia łalno ści Zwi ązku 
oraz ustalenia wysoko ści udziałów członkowskich na 2010 rok; 

 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA” w sprawie ustalenia zasad udziału członków w 
kosztach działalności Związku oraz ustalenia wysokości udziałów członkowskich na 
2010 rok. 

 
Ewa Chojka Burmistrz Miasta Brzeziny zgłosiła  wniosek formalny  

o zmianę zapisów w:  
• nazwie uchwały z „w sprawie ustalenia zasad udziału członków w kosztach 

działalności Związku oraz ustalenia wysokości udziałów członkowskich na 
2010 rok” na „w sprawie ustalenia zasad udziału członków w kosztach 
działalności Związku oraz ustalenia wysokości wpłat członkowskich na  
2010 rok”; 

• w § 2 z „Ustala się udziały członkowskie na rok budŜetowy 2010  
w następujących wysokościach:” na „Ustala się wpłaty członkowskie na rok 
budŜetowy 2010 w następujących wysokościach:”; 
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Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  
w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 22 Przedstawicieli) 
za    - 19 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 3 
przyjęli wniosek formalny.  

 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA” w sprawie ustalenia zasad udziału członków  
w kosztach działalności Związku oraz ustalenia wysokości udziałów członkowskich 
na 2010 rok wraz z przegłosowanymi poprawkami. 

 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 22 Przedstawicieli) 
za    - 19 
przeciw  - 0 
wstrzymało się - 3  
podjęli Uchwałę Nr II/12/2009  Zgromadzenie Związku Międzygminnego „BZURA” 
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udziału członków  
w kosztach działalności Związku oraz ustalenia wysokości udziałów członkowskich 
na 2010 rok /Zał. Nr 11/. 

 
 

6) procedury uchwalania bud Ŝetu Zwi ązku Mi ędzygminnego 
„BZURA” na rok 2010 oraz rodzaju i szczegółowo ści materiałów 
informacyjnych towarzysz ących projektowi bud Ŝetu. 

 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA” w sprawie procedury uchwalania budŜetu 
Związku Międzygminnego „BZURA” na rok 2010 oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu. 

 
Ewa Chojka Burmistrz Miasta Brzeziny zgłosiła  wniosek formalny  

o zmianę zapisów w:  
§ 1 z  „§1. Przy sporządzaniu projektu budŜetu biorą udział: 

1) Zarząd Związku, 
2) Gł. Księgowy Związku, 
3) Członkowie Związku,  

którzy mogą zgłaszać wnioski do projektu budŜetu Związku Międzygminnego 
„BZURA”” 
na  
„§ 1. 1. Przy sporządzaniu projektu budŜetu biorą udział: 

4) Zarząd Związku, 
5) Gł. Księgowy Związku, 
6) Członkowie Związku poprzez swoich Przedstawicieli,  

którzy mogą zgłaszać wnioski do projektu budŜetu Związku Międzygminnego 
„BZURA”. 
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2. Termin zgłaszania wniosków do projektu budŜetu upływa  
10 października 2009 r.” 

 
Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  

w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 22 Przedstawicieli) 
za    - 18 
przeciw   - 0 
wstrzymało się   - 4 
przyjęli wniosek formalny.  

 
W odpowiedzi na pytanie Krzysztofa Jana Kali ńskiego Burmistrz Łowicza , 

BoŜena Krupi ńska Główna Ksi ęgowa Zwi ązku Mi ędzygminnego „BZURA”  
poinformowała zebranych, iŜ procedura uchwalania budŜetu oraz rodzaj  
i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu 
została opracowana na zasadach zapisanych w obecnie obowiązującej ustawie  
 Według nowej ustawy o finansach publicznych, budŜet na 2010 rok winien zostać 
uchwalony do końca stycznia 2010 roku. BudŜet Związku Międzygminnego „BZURA” 
na rok 2010 zostanie przygotowany według zapisów nowej ustawy o finansach 
publicznych  i uchwalony najpóźniej do 31 stycznia 2010 roku.  

 
Cezary Dzier Ŝek Przewodnicz ący Zgromadzenia Zwi ązku 

Międzygminnego „BZURA”  przedstawił i omówił projekt Uchwały Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „BZURA” w sprawie procedury uchwalania budŜetu 
Związku Międzygminnego „BZURA” na rok 2010 oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu wraz  
z przegłosowanymi poprawkami. 
 

Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA”  
w głosowaniu jawnym (w głosowaniu wzięło udział 22 Przedstawicieli) 
za    - 18 
przeciw  - 0 
wstrzymało się - 4  
podjęli Uchwałę Nr II/13/2009  Zgromadzenie Związku Międzygminnego „BZURA” 
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie procedury uchwalania budŜetu Związku 
Międzygminnego „BZURA” na rok 2010 oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu /Zał. Nr 12/. 

 
Ad. pkt 7   
Sprawy ró Ŝne. 
 
Ryszard Deluga Przewodnicz ący Zarz ądu Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA” przedstawił o i omówił projekt LOGO Związku Międzygminnego „BZURA” 
/Zał. Nr 13/.  

Poinformował zebranych Przedstawicieli, iŜ autorem projektu jest Jacek 
Rutkowski, łowicki satyryk, od wielu lat zajmujący się grafiką uŜytkową. Współpracuje 
z firmami poligraficznymi. Ilustruje ksiąŜki, projektuje znaki graficzne, plakaty, okładki 
ksiąŜek, kalendarze i inne wydawnictwa. Opracował graficznie album autorstwa 
Edwarda Miziołka "Łowicka Pocztówka 1899-1999" nagrodzony Złotym Ekslibrisem 
2000. Dokonał rekonstrukcji i wydał reprint gry Karola Rybackiego "PodróŜ po 
Łowiczu z przeszkodami" z 1923 r. Jest autorem albumu "Łowicz w XX wieku - 



 15 

kronika fotograficzna", nagrodzonego Złotym Ekslibrisem 2006 w kategorii najlepsze 
wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej. 

Twórca projektu ustanowionego w 2009 r. Orderu "Gloria Polskiego 
Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu BoŜego w Jerozolimie". Autor 
wielu opracowań graficznych z dziedziny heraldyki samorządowej.  

W latach 1998-2002 członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 
Opracował m.in. zespoły znaków samorządowych: Miasta Rawa Mazowiecka oraz 
gmin: Łowicz, Sochaczew, Zduny, Dmosin, Bolimów, Nieborów, Kocierzew 
Południowy, Turek, Baranów, Bielawy, Głowno, Wiskitki, Młodzieszyn, Chąśno oraz 
Znaków Powiatu Łowickiego. Ma w swoim dorobku wiele projektów oraz rekonstrukcji 
z zakresu sfragistyki kościelnej, a takŜe wzorów chorągwi i sztandarów oraz 
unikatowych szat liturgicznych. Zaprojektował wiele datowników okolicznościowych 
emitowanych przez Pocztę Polską.  

Przedstawiciele do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” 
zobowiązali Zarząd Związku Międzygminnego „BZURA” do przedłoŜenia jeszcze 
innych projektów logo dla Związku Międzygminnego „BZURA” i dopiero zostanie 
podjęta decyzja, jaki znak zostanie logo Związku Międzygminnego „BZURA”. 

 
 
Ad. pkt 8 
Zamkni ęcie posiedzenia II Zgromadzenia Zwi ązku Mi ędzygminnego 

„BZURA”. 
 

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