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PROTOKÓŁ NR 16/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 13 lutego 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 15/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 15/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 
w 2019 r. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła 
projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano przystąpienie do realizacji 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r. finansowanego  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Pani Dyrektor nadmieniła, że „Program wyrównywania różnic między regionami” 
został zatwierdzony przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w dniu 19 listopada 2018 roku. 
Przyjęto „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów  
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.”. 

Pani Łużniak poinformowała, że celem strategicznym programu jest wyrównywanie 
szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej 
i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej 
rozwinięte gospodarczo i społecznie. 
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Pomoc finansowa w ramach programu skierowana jest do powiatów, gmin, organizacji 
pozarządowych na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W ramach programu realizowane są następujące obszary wsparcia: 

– Obszar B likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych  
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 

– Obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

– Obszar D likwidacja barier transportowych; 

– Obszar E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

– Obszar F tworzenie warsztatów terapii zajęciowej w powiatach, w których 
takie podmioty dotychczas nie zostały utworzone; 

– Obszar G finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Pani Łużniak nadmieniła, że realizatorem programu są jednostki samorządu 
terytorialnego, które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie i będą 
postępowały zgodnie z trybem określonym w procedurach realizacji programu. 

Pani Dyrektor przypomniała, że Powiat Łódzki Wschodni wystosował pisma do Gmin  
w związku z możliwością występowania do Powiatu do dnia 20 lutego 2019 roku 
oraz możliwością składania wniosków/wystąpień do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dnia 28 lutego 2019 roku. 
Złożone wnioski zostaną zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 
Niepełnosprawnych na posiedzeniu planowanym w dniu 27 lutego 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
do omawianego projektu uchwały Rady Powiatu i podjął inicjatywę uchwałodawczą, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 oraz  
zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, przedstawionych 
w załącznikach do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 
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Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 756 542,39 zł, poprzez: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 476 542,39 zł, w tym zwiększenie 
dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 
441 519,75 zł; 

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 280 000,00 zł, poprzez zwiększenie 
dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje. 

Zaproponowane zmiany są związane z: 

1) z rozliczeniem kontynuowanego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA” i wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji w wysokości 
721 519,75 zł, w tym kwoty 280 000,00 zł stanowiącej refundację poniesionych 
wydatków majątkowych w roku 2018; 

2) ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 31 138,00 zł; 

3) z pozostałymi zwiększeniami planu dochodów na podstawie przeprowadzonej 
analizy wykonania budżetu o kwotę 3 884,64 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 756.542,39 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 629.042,39 zł w związku z: 

a) z kontynuacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”  
i wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w roku 2018 środków  
w wysokości 441.519,75 zł; 

b) z kontynuacją projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe 
w Grecji” i wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w roku 2018 
środków w wysokości 8.953,61 zł; 

c) ze zwiększeniem planu dotacji dla gmin na bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych o kwotę 41.433,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków  
w roku 2018, w tym: 

– gmina Brójce – 2.234,00 zł, 

– gmina Koluszki – 2.097,00 zł, 

– gmina Tuszyn – 37.102,00 zł; 

d) ze zwiększeniem planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 137.136,03 zł, 
w tym w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

– 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 211,00 zł; 

– 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 67.587,03 zł; 

– 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 8.200,00 zł; 

– 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
30.000,00 zł; 

– 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 31.138,00 zł; 
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2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 127.500,00 zł w związku  
z realizacją: 

a) „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zwiększenie o kwotę per saldo 
85.000,00 zł, w tym: 

– „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu,  
gm. Brójce” – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł; 

– „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E  
w miejscowości Brójce” – zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł; 

b) „nowych wydatków inwestycyjnych”–zwiększenie o kwotę per saldo 42.500,00 zł, 
w tym: 

– „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 116.000,00 zł; 

– „Zakup mikrobusa 8+1 przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – zwiększenie  
o kwotę 41.500,00 zł; 

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II – 
zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł; 

– „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E  
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – zmniejszenie o kwotę 
180.000,00 zł. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 159.932,71 zł. 

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z: 
1) zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. w związku z realizacją: 

– projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – kwota 441.519,75 zł; 

– projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” – 
kwota 8.953,61 zł; 

– zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej 
nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – 150.000,00 zł; 

2) zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości 
Brójce” – 65.000,00 zł. 

 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na lata 2019 – 2023 i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
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6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
w którym zaproponowała dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 756.542,39 zł, w tym: zwiększenia 
dochodów bieżących o kwotę 476.542,39 zł i dochodów majątkowych o kwotę 
280.000,00 zł oraz dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 756.542,39 zł, w tym: zwiększenia wydatków 
bieżących o kwotę 599.042,39 zł i wydatków majątkowych o kwotę 157.500,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie następujących zmian: 
1) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w 2019 r.; 
2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 

roku; 
3) planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu  

ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w 2019 roku 

-przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) rozliczenia kontynuowanego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 
i wprowadzenia do budżetu powiatu dotacji w wysokości 721.519,75 zł, w tym 
kwoty 280.000,00 zł stanowiącej refundację poniesionych wydatków majątkowych 
w roku 2018; 

2) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 31.138,00 zł z tytułu wpływu z usług 
(dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka) – 25.000,00 zł oraz z tytułu 
darowizny otrzymanej od firmy Agat w wysokości 6.138,00 zł z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów posiłków dla uczniów Ośrodka; 

3) zwrotu niewykorzystanej w roku 2018 dotacji przez gminę Koluszki przekazanej  
z budżetu powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości  
2.097,64 zł; 

4) wypłaty odszkodowań z polisy OC sprawcy w wysokości 1.576,00 zł za szkody 
powstałe w wyniku zdarzenia drogowego oraz zwrotu części ubezpieczenia OC 
przejętego przez powiat na podstawie postanowień sądowych samochodu 
osobowego – 211,00 zł. 
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Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z: 
1) kontynuacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i wprowadzenia 

do budżetu niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 441.519,75 zł; 
2) kontynuacji projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” 

i wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w roku 2018 środków w wysokości 
8.953,61 zł; 

3) zwiększenia planu dotacji dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 
o kwotę 41.433,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2018, w tym: 

– gmina Brójce – 2.234,00 zł; 

– gmina Koluszki – 2.097,00 zł; 

– gmina Tuszyn – 37.102,00 zł; 
4) zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 

sklasyfikowanych w rozdziale 60095 i 75095 o kwotę 37.798,03 zł; 
5) zwiększenia planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 31.138,00 zł; 

6) zwiększenia planu wydatków na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności o kwotę 30.000,00 zł oraz Dziennego Domu Pomocy o kwotę 
8.200,00 zł; 

7) wprowadzenia do planu wydatków majątkowych w wysokości 157.500,00 zł 
obejmujących zadania inwestycyjne: 

– „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” 
– kwota 116.000,00 zł (środki do pozyskania z budżetu województwa łódzkiego – 
100.000,00 zł), 

– „Zakup mikrobusa 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym na wózkach inwalidzkich” – kwota 41.500,00 zł (środki do pozyskania  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80.000,00 zł). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął w tej sprawie inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, w którym zaproponowano dokonanie 
zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 
poprzez zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych 
o kwotę 30.000,00 zł oraz dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2  
do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 
2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 
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Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok został sporządzony w związku z: 

1) koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa i działu 750 – 
Administracja publiczna w zakresie zadań zleconych: 

– wynagrodzenia i pochodne – zmniejszenie o kwotę 174,00 zł; 

– zadania statutowe – zwiększenie o kwotę 174,00 zł; 

2) koniecznością zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe w ramach działu  
926 – Kultura fizyczna: 

– wynagrodzenia i pochodne – zmniejszenie o kwotę 1.950,00 zł; 

– zadania statutowe – zwiększenie o kwotę 1.950,00 zł; 

3) zabezpieczeniem środków na realizację zadań statutowych w ramach działu 750 – 
Administracja publiczna w wysokości 30.000,00 zł; 

4) wprowadzeniem zmian w wykazie wydatków majątkowych: 

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II – 
zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł; 

– „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E  
w miejscowości Brójce” – zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł; 

– „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu,  
gm. Brójce”– zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł; 

– „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”– zmniejszenie o kwotę 
180.000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2019 (na wniosek Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

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 7 do protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (I LO) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 107/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 lutego 
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych 
oraz zmiany planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza 
w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2019 (na wniosek: Kierownika Referatu ZKiB, Naczelnika Wydziału Or.) 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2019 po stronie wydatków  
w zakresie zadań zleconych oraz w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; 
2) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowej przyznanej na podstawie zawartej umowy przez Powiat 
Łódzki Wschodni z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i 
poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego” w 2018 r. 

Kwota przyznanej dotacji w wysokości 33 495,00 zł nie została wykorzystana. 

Realizacja tego zadania jest przewidziana w 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację zadania pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku 
inwalidzkim” w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowej przyznanej na podstawie zawartej umowy przez Powiat 
Łódzki Wschodni z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację zadania pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku 
inwalidzkim” w 2018 r. 

Kwota przyznanej dotacji w wysokości 80 000,00 zł została wykorzystana w całości  
i uznana za rozliczoną pod względem rzeczowo – finansowym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez  
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań z zakresu polityki 
społecznej w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień  
i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci  
w rodzinach zastępczych oraz zadań z zakresu polityki społecznej w 2018 r. 

Kwota otrzymanych dotacji w wysokości 936 125,03 zł została wykorzystana w całości 
i uznana za rozliczoną pod względem rzeczowo – finansowym. 

Pani Skarbnik wystąpiła również do Zarządu Powiatu o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów 
przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci  
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań  
z zakresu polityki społecznej w 2018 r. 

Kwota udzielonych dotacji w wysokości 724 955,95 zł została wykorzystana w całości  
i uznana za rozliczoną pod względem rzeczowo – finansowym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
przyznanych na realizację zadań w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA” w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych przyznanych na realizację zadań w ramach projektu  
pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” w 2018 r. 

Przyznana została dotacja w wysokości 212 530,17 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni 
na realizację zadań publicznych w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów przez  
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2018 r. 
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Przyznane dotacje w łącznej wysokości 507 150,00 zł zostały wykorzystane na kwotę 
505 904,29 zł i uznane za rozliczone pod względem rzeczowo – finansowym. 

Kwota niewykorzystanych dotacji: 1 245,71 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 
do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez  
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych 
i gminnych w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień  
i umów przez Powiat Łódzki Wschodni w 2018 r. na realizację zadań z zakresu 
utrzymania dróg powiatowych. 

Dotacje otrzymane w łącznej wysokości 4 569 359 00 zł zostały wykorzystane na kwotę 
 4 568 948,00 zł i uznane za rozliczone pod względem rzeczowo – finansowym. 

Kwota niewykorzystanych dotacji: 411,00 zł. 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień  
i umów przez Powiat Łódzki Wschodni w 2018 r. na realizację zadań z zakresu 
utrzymania dróg powiatowych i gminnych. 

Dotacje udzielone w łącznej wysokości 4 172 417,47 zł zostały wykorzystane na kwotę 
 4 126 794,87 zł i uznane za rozliczone pod względem rzeczowo – finansowym. 

Kwota niewykorzystanych dotacji: 45 622,60 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji otrzymanej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji otrzymanej na podstawie zawartej umowy przez Powiat Łódzki 
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Wschodni z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w 2018 r. 

Kwota przyznanej dotacji w wysokości 216 325,00 zł została wykorzystana w całości 
i uznana za rozliczoną pod względem rzeczowo – finansowym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup  
sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego  
do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia  
spraw ochrony gruntów rolnych” w 2018 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni w 2018 r.  
z budżetu samorządu województwa łódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup  
sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego  
do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia  
spraw ochrony gruntów rolnych”. 

Kwota przyznanej dotacji w wysokości 6 136,47 zł została wykorzystana w całości  
i uznana za rozliczoną pod względem rzeczowo – finansowym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych z gmin na realizację zadania pn. „Pół wieku w służbie innym.  
Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego” w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację zadania pn. „Pół wieku  
w służbie innym. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego” w 2018 roku. 

Kwota przyznanej dotacji w wysokości 45 000,00 zł została wykorzystana w całości 
i uznana za rozliczoną pod względem rzeczowo – finansowym. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki 
Wschodni na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki 
wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników  
rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów 
przez Powiat Łódzki Wschodni w 2018 r. na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, 
edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Udzielone dotacje w wysokości 91 226,61 zł zostały wykorzystane na kwotę 41 226,61 zł 
 i uznane za rozliczone pod względem rzeczowo – finansowym. 

Kwota niewykorzystanych dotacji: 50 000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 19 
do protokołu. 

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w Statucie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały  
Rady Powiatu w sprawie w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Projektowane zmiany w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi wynikają ze zmiany 
organizacyjnej Starostwa, która została dokonana w Regulaminie Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi przyjętym uchwałą Nr 71/2019 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 roku i są związane z: 
1) utworzeniem Wydziału Architektury i Budownictwa w miejsce Referatu 

Budownictwa, 
2) poszerzeniem kręgu osób, w związku z wyborem Etatowego Członka Zarządu 

Powiatu, przy pomocy których Starosta kieruje Starostwem. 

Inne zaproponowane zmiany w Statucie wynikają również z treści Regulaminu 
Organizacyjnego, o którym mowa i polegają na wprowadzeniu do treści Statutu zapisów 
spójnych dla obu dokumentów. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia szczegółowych wymogów 
raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady 
Powiatu, w którym zaproponowano określenia szczegółowych wymogów raportu 
o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Raport obejmuje zakres działalności Powiatu Łódzkiego Wschodniego w obszarach: 
1) edukacji publicznej; 
2) promocji i ochrony zdrowia; 
3) pomocy społecznej; 
4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
5) polityki prorodzinnej; 
6) wspierania osób niepełnosprawnych; 
7) dróg publicznych; 
8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
9) kultury fizycznej i turystyki; 
10) geodezji, kartografii i katastru; 
11) gospodarki nieruchomościami; 
12) administracji architektoniczno – budowlanej; 
13) gospodarki wodnej; 
14) ochrony środowiska i przyrody; 
15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 
17) ochrony przeciwpowodziowej (w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego), przeciwpożarowej i zapobiegania innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
19) ochrony praw konsumenta; 
20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych; 
21) obronności; 
22) promocji Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 
23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie; 

24) działalności w zakresie telekomunikacji. 
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Nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym wprowadziła szereg unormowań 
prawnych, które nakładają na powiaty nowe obowiązki. 

Jedną z istotnych zmian jest wymóg sporządzania raportu o stanie powiatu. 

Obowiązek ten nałożono na zarządy powiatów. Stosownie do zapisów art. 30 a ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawodawca określił ogólne 
zasady raportu oraz wskazał, że rada powiatu może określić w drodze uchwały 
szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

W celu doprecyzowania zasad i wymogów, jakim powinien odpowiadać omawiany 
raport powiatu opracowano projekt uchwały, w której zawarto stosowne zapisy. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały dotyczącej przedmiotowego projektu 
uchwały jest zasadne. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawioną propozycję i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak przedstawiła propozycję powołania Zespołu ds. opracowania  
raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018. 

Przedstawiono proponowany skład Zespołu: 
1) Marta Stasiak – Przewodnicząca Zespołu, 
2) Iwona Walter – Wisiałkowska – Wiceprzewodnicząca Zespołu, 
3) Barbara Ignatowska, 
4) Małgorzata Szelest, 
5) Zbigniew Burzyński, 
6) Bogusław Biliński, 
7) Urszula Łużniak, 
8) Krzysztof Błaszczyk, 
9) Elżbieta Gal-Krogulska, 
10) Ewa Redmann, 
11) Arkadiusz Niecka, 
12) Mirosław Nowicki, 
13) Ewa Krzemieniewska, 
14) Ewa Wawrzonek, 
15) Krzysztof Supera, 
16) Ryszard Hejchman, 
17) Małgorzata Pacho-Kuląg, 
18) Michał Kotynia, 
19) Barbara Jagiełło-Chrebelska – sekretarz Zespołu. 
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Do zadań zespołu będzie należało opracowanie raportu o stanie Powiatu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu powołał Zespół  
ds. opracowania raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018 i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników 
majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Mienie, o którym mowa zostało przeznaczone do likwidacji poprzez utylizację 
oraz recykling, a także poprzez wywóz na wysypisko. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji 
PODGiK dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację  
w 2019 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym 
Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Barbara Jagiełło-Chrebelska – podinspektor w Ref. Promocji Powiatu i Informacji) 

Pani Barbara Jagiełło – Chrebelska wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na przeznaczenie środków finansowych na realizację w 2019 roku przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 
2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Wykaz działań uwzględnionych w programie: 

– OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

– Akcja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” 

– Dni Otwarte Strażnic 

– Pokazy i szkolenia w szkołach i na terenie jednostki z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy 

– Pokazy podczas festynów i imprez plenerowych 

– Akcja „Bezpieczne Wakacje i Ferie” 

Zaproponowano przekazanie materiałów promocyjnych do nieodpłatnej dystrybucji 
podczas działań wskazanych powyżej oraz przeznaczenie na realizację tych działań  
środków finansowych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do kwoty 2 300,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na przeznaczenie środków finansowych na realizację w 2019 roku przez KP PSP  
działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości  
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 24  
do protokołu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Przybysz, nauczyciela kontraktowego 
zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

Proponowany skład Komisji: 

1) Przewodniczący – Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, 

2) Członkowie: 

a) przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi – Dorota Masłocha, 

b) dyrektor placówki – Anna Podgajna, 

c) ekspert – Justyna Borowiec – Kapuścińska, 

d) ekspert – Anna Woźniak, 

e) przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – Jan Lipiński. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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27. Ustalenie kwoty wynagrodzenia dla eksperta za udział w komisji egzaminacyjnej 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie kwoty 
wynagrodzenia dla eksperta za udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w wysokości 100 zł 
brutto za udział w postępowaniu egzaminacyjnym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił kwotę 
wynagrodzenia dla eksperta za udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  

28. Zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

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

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

Aneks dotyczy przyznania zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy I LO w ilości 2 godzin 
tygodniowo i spowoduje skutki finansowe w kwocie 423,34 zł miesięcznie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 I LO w Koluszkach. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości  
według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości  
oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obrębie 14, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działki nr 175/7. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego na sporządzeniu 
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operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości według stanu 
nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości (7.06.2018r.)  
oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej  
w Tuszynie, obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 175/7  
o powierzchni 0,0080 ha, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową nieruchomości. 

W ramach rozpoznania rynku, wystąpiono do 6 potencjalnych wykonawców  
z zapytaniem o możliwość wykonania tego zadania i uzyskano oferty 3 wykonawców. 

Najkorzystniejszą ofertę cenową za 450,00 zł brutto przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ 
Teodor Stępień ze Zgierza, w związku z tym Pan Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz akceptację warunków umowy  
na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Tuszynie,  
obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/7. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty i zaakceptował warunki umowy z ww. wykonawcą na realizację 
przedmiotowego zadania, zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 27 
do protokołu. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości,  
celem ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną,  
według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości 
oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Tuszynie obręb 14, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka nr 191/6. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego 
na sporządzeniu operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości, 
celem ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną,  
według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości 
(6.03.1995 r.) oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości 
położonej w Tuszynie obręb 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/6  
o powierzchni 0,0551 ha, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie 
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zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową nieruchomości. 

W ramach rozpoznania rynku, wystąpiono do 6 potencjalnych wykonawców  
z zapytaniem o możliwość wykonania tego zadania i uzyskano oferty 3 wykonawców. 

Najkorzystniejszą ofertę cenową za 450,00 zł brutto przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ 
Teodor Stępień ze Zgierza, w związku z tym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz akceptację warunków umowy  
na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Tuszynie obręb 14, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/6. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty i zaakceptował warunki umowy z ww. wykonawcą na realizację 
przedmiotowego zadania, zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 29 
do protokołu. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi pełnomocnictwa do załatwiania 
spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Sekretarz wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie Panu Bogusławowi 
Bilińskiemu – Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Łodzi pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego następujących zadań określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami niewymagających przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego: 

1) przeprowadzania procedur związanych z ustanawianiem ograniczonego prawa 
rzeczowego – służebności gruntowej/przesyłu na nieruchomościach Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, 

2) przeprowadzania procedur związanych z nabyciem lub ze zbyciem nieruchomości 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

3) wykonywania obowiązków właścicielskich wobec nieruchomości Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego nieprzekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

4) składania wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, ujawnienie prawa własności nieruchomości Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w istniejących księgach wieczystych oraz 
ujawnienie/wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej należności 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
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5) przeprowadzania rokowań w zakresie wysokości odszkodowań za działki nabyte  
w wyniku podziału pod drogi powiatowe, 

6) podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących nieruchomości 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także związanych z odbiorami prac 
finansowanych z działu 700. 

Pełnomocnictwo udzielane jest na czas nieokreślony (do odwołania) z tym, że nie dłużej 
niż na czas pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu udzielił Naczelnikowi 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi 
pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 30 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 1295/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
5 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia osób do prowadzenia rokowań w imieniu 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawach o ustalenie odszkodowania 
za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw  
w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Sekretarz wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pana Bogusława 
Bilińskiego – Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Łodzi do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego spraw realizowanych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Łodzi dotyczących nieruchomości Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w ramach zadań przypisanych w ustawach, których przepisy stanowią 
podstawę prawną udzielenia upoważnienia, w tym do wydawania decyzji, postanowień, 
zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 

Upoważnienie udzielane jest na czas nieokreślony (do odwołania) z tym, że nie dłużej  
niż na czas pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu upoważnił Naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania 
spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 31 
do protokołu. 
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33. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Dyskutowano na temat konieczności zmiany uchwały Nr LVII/637/2018 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie 
utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pomocy dla osób 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

 Potrzeba wprowadzenia zmian w części dotyczącej terminu uruchomienia 
Dziennego Domu Pomocy, który był określony na dzień 1 stycznia 2019 r., wynika  
z faktycznego utworzenia i uruchomienia Dziennego Domu Pomocy począwszy  
od dnia 1 marca 2019 r. oraz skrócenia nazwy na Dzienny Dom Pomocy. 
Uruchomienie Dziennego Domu Pomocy od dnia 1 stycznia 2019 roku nie było 
możliwe ze względu na konieczność dostosowania obiektu do wymagań związanych 
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

 Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na wskaźniki i rezultaty projektu 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” oraz na trwałość projektu. 

 Ponadto, w związku z utworzeniem Dziennego Domu Pomocy konieczne jest 
nadanie Statutu tej jednostce. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat harmonogramu czynności 
związanych z likwidacją jednostki budżetowej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Kopia pisma w tej sprawie wraz z załączonych harmonogramem stanowi 
załącznik nr 32 do protokołu.  

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat skargi dłużnika – Skarbu Państwa – 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na postanowienie referendarza sądowego  
w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia  
4 kwietnia 2017 r. o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa, 
na który przeszedł obowiązek dotychczasowego dłużnika – Przedsiębiorstwa – 
Handlowo – Usługowego „PAL-WAM” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Łodzi. Na zasadzie art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego zaskarżonemu 
postanowieniu zarzucono obrazę przepisów prawa materialnego  

Wniesiono o zwrot kosztów postępowania według norm przepisanych oraz 
orzeczenie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez 
Komornika Sądowego. 

Plik dokumentów stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione  
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.; 

2) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023; 

3) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 

4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 

5) w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi; 

6) w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu ustalił kwotę wynagrodzenia dla eksperta za udział w komisji 
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 107/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na wniosek Naczelnika Wydziału EiSS) – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

2) Nr 108/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (I LO) w zakresie zadań własnych na rok 2019 – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

3) Nr 109/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych  
na rok 2019 (na wniosek: Kierownika Referatu ZKiB, Naczelnika Wydziału Or.) 

 – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

4) Nr 110/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w 2018 r. – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

5) Nr 111/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację zadania pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku 
inwalidzkim” w 2018 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

6) Nr 112/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez 
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań z zakresu 
polityki społecznej w 2018 r. – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

7) Nr 113/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
przyznanych na realizację zadań w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA” w 2018 r. – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

8) Nr 114/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni 
na realizację zadań publicznych w 2018 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

9) Nr 115/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez 
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg 
powiatowych i gminnych w 2018 r. – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

10) Nr 116/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji otrzymanej  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” w 2018 r. – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

11) Nr 117/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup  
sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego  
do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia 
spraw ochrony gruntów rolnych” w 2018 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

12) Nr 118/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych z gmin na realizację zadania pn. „Pół wieku w służbie innym. Kampania 
promująca ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu łódzkiego wschodniego” 
w 2018 r. – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

13) Nr 119/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki 
Wschodni na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki 
wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r. – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

14) Nr 120/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018 – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 
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15) Nr 121/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

16) Nr 122/2019 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację w 2019 
roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym 
Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

17) Nr 123/2019 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

18) Nr 124/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu 
nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według 
aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce 
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nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Tuszynie, obrębie 14, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki nr 175/7 – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

19) Nr 125/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości, celem ustalenia 
odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną, według stanu 
nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według 
aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Tuszynie obręb 14, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka nr 191/6 – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

20) Nr 126/2019 w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi pełnomocnictwa do załatwiania 
spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

21) Nr 127/2019 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania spraw  
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w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

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


