Protokół Nr VI/3/19
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 22.01.2019 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Hanna Iwaniuk – Starosta

2.

Wojciech Rychlik– Wicestarosta

3.

Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

4.

Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

5.

Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

6.

Elżbieta Szymczak – w/z Sekretarza Powiatu

7.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział brali:
1. Pani Magdalena Szymczak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania
Przedsiębiorczości
2. Pan Mariusz Kubiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
3. Pani Monika Walczak – Dyrektor Domu Dziecka w Wojsławicach
4. Pani Anna Stoczkowska – Wydział Promocji, Kultury i Sportu
5. Pani Krystyna Niewiadomska – Naczelnik Wydziału Edukacji
6. Pan Mariusz Rosiński - Komendant KPPSP

Punkt 1
Posiedzenie Zarządu otworzyła Starosta Hanna Iwaniuk stwierdzając kworum.

Punkt 2
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/2/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 15.01.2019 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
złożenie

przez

Komendanta

KPPSP

„Informacji

o

stanie

ochrony

przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2018 r.”. – OR/8/19
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad
wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. – OR/2/19
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok
i skierowanie na komisje i sesję. – OR/6/19
7. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. – PK.1.2019
8. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

nauczyciela

do

zastępowania osoby pełniącej obowiązki w zastępstwie nieobecnego dyrektora
Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED.2.2019
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie analizy wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających
z obowiązku realizacji art. 30a Karty Nauczyciela za rok 2018. – ED.3.2019
10. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu
Dziecka w 2019 r. – SP.4.2019
11. Uchwały budżetowe.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk wniosła o wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt
11. „Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do zawarcia porozumienia
pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a Powiatem Łaskim w sprawie złożenia
wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra

Infrastruktury na rok 2019, na realizację zadania: Miejski Obszar Funkcjonalny
Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie
powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził powyższy porządek
obrad z zaproponowaną zmianą, w poniższej kolejności:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/2/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 15.01.2019 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
złożenie

przez

Komendanta

KPPSP

„Informacji

o

stanie

ochrony

przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2018 r.”. – OR/8/19
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad
wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. – OR/2/19
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok
i skierowanie na komisje i sesję. – OR/6/19
7. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. – PK.1.2019
8. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

nauczyciela

do

zastępowania osoby pełniącej obowiązki w zastępstwie nieobecnego dyrektora
Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED.2.2019
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie analizy wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających
z obowiązku realizacji art. 30a Karty Nauczyciela za rok 2018. – ED.3.2019
10. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu
Dziecka w 2019 r. – SP.4.2019
11. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie

upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do zawarcia porozumienia
pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a Powiatem Łaskim w sprawie złożenia
wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej
Ministra Infrastruktury na rok 2019, na realizację zadania: Miejski Obszar
Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową
S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.
12. Uchwały budżetowe.
13. Sprawy różne.
14. Wnioski Członków Zarządu.
15. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr VI/2/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 15.01.2019 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/2/19
z posiedzenia Zarządu w dniu 15.01.2019 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie złożenie
przez Komendanta KPPSP „Informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie
Powiatu Zduńskowolskiego w 2018 r.”. – OR/8/19

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. Formalno - prawnym.”
Komendant KPPSP Pan Mariusz Rosiński przedstawił informację o stanie ochrony
przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
w 2018 r., a następnie skierował na stosowne komisje i sesję”.

Punkt 5

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie

szczegółowych zasad

wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. – OR/2/19

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie podlega opinii Skarbnika Powiatu.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok i skierowanie na
komisje i sesję. – OR/6/19

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) po dyskusji zaproponował
poniższe zmiany w załączniku do uchwały:
- w II kwartale: „Ocena działań Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Spółka z o. o.
w zakresie planów rozbudowy szpitala za ostatnie trzy lata tj. 2016-2018. Koszty
projektów, realizacja, poziom zaawansowania prac.”
- w III kwartale: „Analiza podjętych przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.
o. w roku 2018 w celu zapewnienia stabilności obsługi lekarskiej, pielęgniarskiej,
techniczno-laboratoryjnej pacjentów i utrzymania dotychczasowej liczby łóżek na
poszczególnych oddziałach.”

oraz pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok
z uwzględnieniem w/w uwag, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. – PK.1.2019

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) po dyskusji postanowił odłożyć
podjęcie decyzji na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
osoby pełniącej obowiązki w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Policealnej
dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED.2.2019

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/7/19
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania osoby pełniącej obowiązki
w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5
w Zduńskiej Woli.

Punkt 9
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie analizy wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających
z obowiązku realizacji art. 30a Karty Nauczyciela za rok 2018. – ED.3.2019

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Niewiadomska przedstawiła wysokość
średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na

poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego wynikających z obowiązku realizacji art. 30a Karty Nauczyciela za rok
2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) przyjął w/w informację oraz
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 10
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka
w 2019 r. – SP.4.2019

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnik Powiatu:
„Nie zgłaszam uwag”.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Magdalena Szymczak poinformowała,
iż zgodnie z ustawą na 2019 rok należy ustalić średni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka Domu Dziecka. W roku 2018 średni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka placówki wynosił 4 166 zł a w tym roku będzie wynosić 4 141 zł. Liczba
statutowa dzieci w Domu Dziecka liczy 30, w miesiącu styczniu jest 22 dzieci.
Poinformowała

o zmianie

przepisów,

iż

od

01.01.2021

roku

liczba

dzieci

przebywająca w Domu Dziecka musi być nie większa niż 14 dzieci. Pozostaje
kwestia czy dążymy do pełnej obsady dzieci w Domu Dziecka, czy stopniowo
zmniejszamy liczbę wychowanków do roku 2021.
Dyrektor Domu Dziecka w Wojsławicach Pani Monika Walczak poinformowała, iż na
dzień dzisiejszy jest 22 dzieci w placówce, przy czym nie może przebywać dziecko

w placówce poniżej 10 roku życia. Najmłodsze dziecko ma 11 lat, dzieci młodszych
jest ok. 10, a najwięcej dzieci jest w wieku 17-19 lat. Do roku 2021 roku by zostało
dzieci 13-14, pod warunkiem nie przyjmowania nowych dzieci do Domu Dziecka.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Magdalena Szymczak poinformowała,
iż na 22 dzieci, tylko 5 jest z poza powiatu zduńskowolskiego. Jeśli dzieci z terenu
naszego powiatu skierowane by były do placówki w innym powiecie, to my musimy
ponieść koszty utrzymania tego dziecka.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) przyjął informację dotyczącą
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka
w 2019 r. oraz polecił wypełnić liczbę statutową wychowanków Domu Dziecka.

Punkt 11
Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do zawarcia porozumienia
pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a Powiatem Łaskim w sprawie złożenia
wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra
Infrastruktury na rok 2019, na realizację zadania: Miejski Obszar Funkcjonalny
Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie
powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim
a Powiatem Łaskim w sprawie złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie
w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury na rok 2019, na

realizację zadania: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice
– budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego
i powiatu łaskiego, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 12
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ projekty Uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego:
- zmieniającej Uchwałę Nr III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040. - FK/RP-1/19
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą Uchwałę Nr III/21/18
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego
na lata 2019-2040, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.
- zmieniającej Uchwałę Nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019. –
FK/RP-2/19
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą Uchwałę Nr III/22/18
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję.
2/ projekty Uchwał Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019
w zakresie zadań powierzonych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/8/19
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019
w zakresie zadań powierzonych.
- w sprawie zmian w planie wydatków w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej
działu 926.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/9/19
w sprawie zmian w planie wydatków w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej
działu 926.
- zmieniającej Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8
stycznia

2019

r.

w

sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/10/19
zmieniającą Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8
stycznia

2019

r.

w

sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2019.

Punkt 13
Sprawy różne:
1. Naczelnik Wydziału Edukacji Pana Krystyna Niewiadomska

poinformowała, iż

wpłynął wniosek Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej
Woli (pismo nr ZSS.081.2.2019.RKG) dotyczących wyrażenia zgody na złożenie
wniosku do Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w ramach Akcji KA1
– Mobilność edukacyjna, KA 101 – Projekty mobilności edukacji szkolnej.
Tytuł projektu: Od Montessori do samodzielności IV.
Wartość projektu: 76 764 EUR – dofinansowanie w całości z środków Unii
Europejskiej.
Czas trwania projektu: 01.06.2019r. – 31.05.2021 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na udział
w projekcie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
z zastrzeżeniem, iż udział mogą wziąć osoby, które nie brały udziału w poprzednich
edycjach projektu „Od Montessori do samodzielności”.
2. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak przedstawił pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Urzędu Miasta Zduńska Wola
o pozwolenie na wycinkę drzew na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Jedno z wymienionych drzew znajduje się
w miejscu, na którym zgodnie z projektem rozbudowy szkoły zaprojektowano
parking, drugie natomiast znajduje się blisko głównego wejścia do budynku szkoły,
jest przechylone i istnieje prawdopodobieństwo wywrotu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na złożenie
wniosku do Urzędu Miasta Zduńska Wola o pozwolenie na wycinkę drzew na terenie
Zespołu Szkół Specjalnych.
3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak przedstawił propozycję odpowiedzi do firmy Orange, omawianej
na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 15.01.2019 r.
Zarząd Powiatu zaakceptował projekt pisma z uwzględnieniem zgłoszonych uwag po
dyskusji Zarządu.
4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław

Andrysiak

przedstawił

pismo

Rejonowego

Zarządu

Infrastruktury

w Bydgoszczy dotyczące odmowy uznania zgłoszonych roszczeń w sprawie
wezwania do zapłaty odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu
korzystania z nieruchomości oraz konieczności poniesienia kosztów rewitalizacji
budynków lotniska wojskowego w Łasku.
Zarząd Powiatu pozostawił sprawę do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Zarządu
Powiatu, celem zapoznania się z opinią prawną Radców Prawnych.

5. Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, że zgłosił się Tomasz Mielczarek
w sprawie dofinansowania konkursu fizycznego w kwocie 1 000, 00 zł
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

(ogółem

5

głosów

„za”)

wyraził

zgodę

na

dofinansowanie konkursu fizycznego w kwocie 500, 00 zł.
6. Starosta Pani Hanna Iwaniuk poruszyła kwestię nagród i stypendia sportowych
w 2019 roku. Zaproponowała nagrodzić stypendiami dla 4 najlepszych uczniów po
4 000, 00 zł.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik zwrócił uwagę, aby poprosić o opinię prawną,
aby zrealizować obowiązek ustawowy.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na nagrodzenie
4 najlepszych uczniów.

Punkt 14
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 15
Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończyła Starosta Hanna Iwaniuk.
Na tym protokół zakończono.

Starosta Hanna Iwaniuk– Przewodniczący Zarządu
Wojciech Rychlik - Wicestarosta
Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu
Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu
Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

Protokołowała:
E. Jankowska

