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PROTOKÓŁ NR 17/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 21 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 16/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 16/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
powiatowego ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pomocy dla osób 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła 
projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zmian  
w Uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5991) poprzez zmianę § 1,  
który otrzyma brzmienie: 
„§ 1. Z dniem 1 marca 2019 r. tworzy się powiatowy ośrodek wsparcia – Dzienny Dom 
Pomocy z siedzibą w Wiśniowej Górze, ul. 1 Maja 5/7, gm. Andrespol.”. 

 



2 

 

Proponowane zmiany są związane z faktycznym utworzeniem i uruchomieniem 
Dziennego Domu Pomocy począwszy od dnia 1 marca 2019 r. oraz koniecznością 
dostosowania przepisów ww. Uchwały w części dotyczącej terminu uruchomienia 
Dziennego Domu Pomocy, który określony był na dzień 1 stycznia 2019 roku. 

Pani Urszula Łużniak nadmieniła, że 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. 

Ponadto zmiana dotyczy skrócenia nazwy na Dzienny Dom Pomocy. 

Pani Dyrektor dodała, że zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wskaźniki  
i rezultaty projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” oraz na trwałość projektu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawioną propozycję i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania Statutu Dziennemu 
Domowi Pomocy. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano nadanie Statutu Dziennemu Domowi Pomocy. 

Obowiązek nadania jednostce statutu wynika z utworzenia powiatowego ośrodka 
wsparcia – Dziennego Domu Pomocy. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 (zmiana inicjatywy 
uchwałodawczej podjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 13 lutego 2019 r.). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu,  
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 
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2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 1 143 461,39 zł, w tym: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 863 461,39 zł, w tym: zwiększenie 
dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 
826 489,75 zł; 

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

Zmiany uwzględnione w przedłożonym projekcie uchwały Rady Powiatu są związane: 

1) z decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji na realizację zadań 
zleconych oraz zadań własnych o kwotę 384 970,00 zł; 

2) 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; 

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

4) z pozostałymi zwiększeniami planu dochodów na podstawie przeprowadzonej  
analizy wykonania budżetu o kwotę 5 833,64 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 1 143 461,39 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 015 878,39 zł w związku: 

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 o kwotę 41 433,00 zł dla gmin na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych 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 523 972,03 zł, 
w tym w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

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

– 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 220 000,00 zł, 
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– 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 67 587,03 zł, 

– 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie  
o kwotę 141 700,00 zł; 

– 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 373,00 zł, 

– 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł, 

– 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 48 271,00 zł, 

– 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
62 931,00 zł, 

– 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 32 714,00 zł, 

– 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 59 727,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 127 583,00 zł w związku: 

a) z realizacją „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) z realizacją „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; 

c) ze zwrotem dotacji na podstawie rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja 
budynku DPS w Lisowicach” – zwiększenie o kwotę 83,00 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: 

1) ze zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku w związku z realizacją: 

– projektu pn. „Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – 441 519,75 zł; 

– projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” – 
8 953,61 zł; 

– zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej 
nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – 150 000,00 zł; 
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2) ze zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E  
w miejscowości Brójce”, o kwotę 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 
proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

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

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków bieżących budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 1 949,00 zł, poprzez: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 866,00 zł, 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 83,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku oraz zmiany planu dochodów budżetu państwa 
związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego  
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. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu wynikają: 

1) z otrzymanej z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wpłaty z tytułu zwrotu kosztów 
zakupionych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach – 373,00 zł; 

2) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Koluszkach o kwotę 1 576,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT; 

3) ze zwrotu dotacji w związku z rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja 
budynku DPS w Lisowicach”: 
a) zadania statutowe – zmniejszenie o kwotę 83,00 zł, 
b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 83,00 zł. 
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Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego proponuje się dokonanie 
zmniejszenia planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 600,00 zł. 

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 85321 dotyczą należności z tytułu wydanych  
kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Przedstawienie informacji w sprawie udzielenia przez Gminę Andrespol pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Budowa 
tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E 
pomiędzy Bedoniem Przykościelnym a Andrespolem”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska poinformował o przekazaniu uchwały Rady Gminy Andrespol 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na realizację zadania pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej 
drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem”. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że w dniu 15 lutego 2019 r. Rada Gminy Andrespol  
podjęła uchwałę, w której udzielono pomocy rzeczowej z budżetu gminy Andrespol  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację ww. zadania, o wartości 
5 813 250,14 zł. 

Wcześniej Gmina Andrespol informowała o zamiarze przystąpieniu do realizacji tego 
zadania we współpracy z PKP PLK S.A. 

W dniu 18 sierpnia 2017 r. została podjęta uchwała Rady Gminy o udzieleniu pomocy 
rzeczowej Powiatowi w wysokości 50 000 zł na realizację tego zadania. 

W dniu 31 sierpnia 2017 r. zawarto umowę o pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w postaci koncepcji programowo przestrzennej o wartości 50 000 zł, 
następnie wartość pomocy w drodze aneksu z dnia 30 listopada 2017 r. została 
zmniejszona do kwoty 39 000 zł. 

Zgodnie z ww. umową pomoc rzeczowa miała być przekazana przez Gminę Andrespol  
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w ostatecznym terminie do 30 grudnia 
2017 r. co nie nastąpiło do dnia dzisiejszego. 
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W lipcu 2018 r. Gmina wystąpiła do Powiatu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na realizację tego zadania, w związku z umieszczeniem na liście podstawowej wniosków 
do dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego zadania pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej 
drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem”. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że Gmina Andrespol nie zawarła porozumienia  
z Powiatem na zarządzanie drogami, zatem z punktu widzenia formalnego aby mogła 
być inwestorem w zadaniu Powiat winien udzielić na to zgody. 

Rada Powiatu w dniu 31 lipca 2018 r., na wniosek Gminy Andrespol, podjęła uchwałę  
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w ramach realizacji inwestycji obejmującej 
budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej z linią kolejową w Nowym 
Bedoniu. W uchwale wskazano również, że szczegółowy zakres robót, terminy 
wykonania, rozliczenia i przekazania inwestycji zostaną określone w porozumieniu 
zawartym pomiędzy Gminą Andrespol a Powiatem Łódzkim Wschodnim. 

Pan Naczelnik nadmienił, że do dnia dzisiejszego takie porozumienie nie zostało zawarte. 

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 23 stycznia 2019 r. Pan Naczelnik przedstawiał 
pismo, w którym Gmina Andrespol w nawiązaniu do wspólnie wykonywanej koncepcji 
programowo – przestrzennej wystąpiła o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty 
5 723 250,14 zł na to zadanie w 3 letnim okresie realizacji. 

W udzielonej wówczas odpowiedzi wskazano, że ww. koncepcja nie była wykonywana 
wspólnie, nie była przekazana Powiatowi, brak jest kosztorysu, a zatem nie wiadomo, 
czy koncepcja nie narusza szerokości obecnego pasa drogowego, czy jest zgodna  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy analizuje możliwość 
występowania konfliktów społecznych, czy przewiduje pozyskanie gruntów pod 
realizację zamierzenia i czy te koszty są ujęte w tej kwocie wykupu gruntów. 

W rezultacie prowadzonej korespondencji doszło do spotkania z Wójtem Gminy 
Andrespol, który pozytywnie odpowiedział na zadane pytania i w dniu 31 stycznia 
2019 r. przekazano do Starostwa Powiatowego w Łodzi koncepcję programowo-
przestrzenną. Zaproponowano treść porozumienia, do którego Pan Naczelnik wniósł 
kilkanaście propozycji/uwag. 

W konsekwencji Gmina Andrespol podjęła uchwałę o udzieleniu Powiatowi pomocy 
rzeczowej na realizację tego zadania w kwocie 5 813 250,14 zł. 

Pan Naczelnik nadmienił, że istnieją drobne rozbieżności, ale po ich wyjaśnieniu będzie 
możliwe przyjęcie tej pomocy rzeczowej. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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9. Przedstawienie informacji o wystąpieniach Prokuratury Rejonowej w Brzezinach  
w sprawie realizacji zadania usuwania pojazdów z dróg publicznych na podstawie 
ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował o działaniach Prokuratury Rejonowej  
w sprawie podjętych przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwał w zakresie 
ustalania wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg.  

Pan Naczelnik przypomniał, że sprawa rozpoczęła się wnioskiem złożonym do Rzecznika 
Praw Obywatelskich o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi ustalającej  
maksymalną stawkę opłat – gdyż narusza przepisy prawa. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie uznał racji wnioskodawcy, natomiast 
Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do tego wniosku, wskazując, że uchwała  
w istotny sposób narusza przepisy prawa, gdyż nie uwzględnia faktycznych kosztów 
realizacji tego zadania, przyjmuje założenie maksymalnej dopuszczalnej stawki  
za usuwanie pojazdów. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że przepis wskazuje, że Rada Powiatu biorąc  
pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań wskazanych przepisami prawa  
oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu,  
ustala wysokość opłat. 

Pan Naczelnik dodał, że początkowo w uchwale Rady Powiatu przyjęto stawkę  
w maksymalnej wysokości 440 zł, a w kolejnych latach wysokość tej stawki była ustalana  
na niezmienionym poziomie (ze względu na uciążliwość tych opłat dla mieszkańców). 

W wyniku rozstrzygnięcia NSA, w dniu 2 października 2019 r. Prokuratura Rejonowa 
Łódź – Widzew wystąpiła do Starosty z wnioskiem o przekazanie uchwał podjętych  
przez Radę Powiatu, dotyczących obowiązków usuwania i przechowywania pojazdów 
usuniętych z dróg – materiały w tej sprawie zostały przekazane Prokuraturze. 

W dniu 14 lutego 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Brzezinach wystąpiła do Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z takimi samymi żądaniami oraz z wnioskiem  
o udzielenie wyjaśnień, a pismem z dnia 18 lutego 2019 r. zażądała tych samych 
dokumentów lecz z wyodrębnieniem dla Gminy Koluszki w latach: 2017, 2018 i 2019. 

Kopie pism w tej sprawie stanowią załączniki nr 8 – 9 do protokołu. 

Pismo w tej sprawie zostanie przedstawione przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że analiza kosztów usuwania i parkowania 
pojazdów oraz wpływów z opłat od właścicieli pojazdów odbieranych z parkingu 
wykazała, że w latach 2017 – 2018 Powiat Łódzki Wschodni realizując wskazane 
ustawowo zadania przy tej wysokości stawek poniósł per saldo stratę rzędu blisko  
40 tys. zł (39 974,78 zł), co przy ilości 63 dyspozycji usunięcia pojazdu daje kwotę 
634,52 zł straty w przeliczeniu na jedną wydaną dyspozycję. 
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Zestawienie przedstawione przez Pana Naczelnika uwzględnia również koszty związane  
z pojazdami, które nie są odbierane przez właścicieli i te koszty wpływają w sposób 
istotny na straty Powiatu. Nie udało się dotychczas wyegzekwować zwrotu poniesionych 
nakładów od właścicieli pojazdów. 

Pan Naczelnik przypomniał, że rekompensatą w poprzednich latach były środki 
finansowe pozyskiwane na utylizację pojazdów w ramach Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 

Pan Burzyński nadmienił, że ani sąd ani ustawodawcy nie wzięli pod uwagę braku 
możliwości wyegzekwowania należności od właścicieli pojazdów, który porzucają 
pojazdy. 

Sprawa zostanie przedstawiona przez Przewodniczącego podczas Sesji Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad V Sesji Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zakończeniu V Sesji Rady Powiatu obrady Zarządu Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PCPR) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2019 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi  
w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i po stronie wydatków oraz dokonanie 
zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków; 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach po stronie wydatków; 

3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów  
oraz po stronie wydatków; 

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr V/64/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr V/65/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik  
nr 11 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 2, PPP) w zakresie zadań własnych  
na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany  
planu finansowego na rok 2019 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi  
w zakresie zadań własnych po stronie wydatków oraz zmiany planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez: 
1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach po stronie dochodów  

i wydatków; 
2) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie dochodów. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr V/66/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 384 970,00 zł w zakresie zadań zleconych  
oraz zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez: 
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego; 
2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach; 
3) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód; 
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 
5) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.1.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.9.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.10.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, KP PSP, PUP Łódź – Wschód, PCPR, DPS w Wiśniowej Górze)  
w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 131/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 lutego  
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań 
zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków dla: 

1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
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2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 

3) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań zleconych; 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych; 

5) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.1.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.9.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.10.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (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 własnych oraz zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach na rok 2019 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmian w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa; 
2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 15 
do protokołu. 

16. Rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od stosowania zasad postępowania  
określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej 
netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne,  
w zakresie zakupu w 2019 r. nagród dla uczestników imprez sportowych 
zaplanowanych do współorganizacji przez Powiat Łódzki Wschodni oraz objęcia 
patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała Naczelnik Wydziału EiSS – p. Małgorzata Szelest) 
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Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o odstąpienie od stosowania zasad postępowania 
określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej 
netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, 
w zakresie zakupu w 2019 r. nagród dla uczestników imprez sportowych zaplanowanych 
do współorganizacji przez Powiat Łódzki Wschodni oraz objęcia patronatem Starosty 
Łódzkiego Wschodniego. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że rodzaj nagród jest corocznie bardzo zróżnicowany 
asortymentowo, niejednokrotnie nagrody dostosowuje się do wieku i liczby uczestników 
i często takie informacje udaje się pozyskać od współorganizatorów dopiero w niedługim 
czasie przed planowaną imprezą, kiedy wpływają zgłoszenia udziału w imprezie. 

Oferty sklepów bardzo szybko ulegają zmianom w zakresie ceny, jak i asortymentu, 
przedkładane oferty są aktualne tylko na moment ich złożenia, ponieważ sklepy  
nie rezerwują proponowanego towaru dla potencjalnego klienta. 

W związku z tym konieczne jest składanie zamówień na konkretny produkt, co jest 
niemożliwe przy zachowaniu procedury postępowania określonej w ww. uchwale. 

W 2018 roku na zakup nagród wydatkowano kwotę w wysokości 5 007,79 zł netto  
(6 159,55 zł brutto) tj. 1161,44 €/netto.  

W 2019 roku planuje się wydatkować na ten cel kwotę 5 894,31 zł netto (7 250,00 zł 
brutto) tj. 1 367,05 €/netto. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości 
stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
dla nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Górki Małe, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka nr 248/1. 
 (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  
operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości według stanu 
nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości (28.1.2019 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 Gminie Tuszyn, obrębie Górki Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
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nr 248/1 o powierzchni 0,0181 ha zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego określającego  
wartość rynkową nieruchomości. 

W wyniku rozpoznania rynku stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę cenową  
za kwotę 500,00 zł brutto przedstawiła firma Biuro Inżynieryjno – Konsultingowe  
mgr inż. Blandyna Krzemińska-Freda z Łodzi. 

W związku z tym Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy  
na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Gminie Tuszyn, 
obrębie Górki Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/1. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty i zaakceptował projekt umowy na wykonanie przedmiotowego zadania. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18  
do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koluszkach,  
w obrębie 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 125. 
 (referowała p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego 
na wykonaniu mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiącej własność  
Skarbu Państwa, położonej w Koluszkach, w obrębie ew. 8, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 125 o powierzchni 0,3649 ha, na potrzeby wydzielenia  
działki siedliskowej, w trybie art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
w związku z art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy  
o podatku rolnym zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie mapy do celów prawnych. 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę 
cenową za 2 200,00 zł brutto przedstawiła firma GEOSCAN Marcin Chołuj z Łodzi. 

W związku z tym Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz akceptację warunków umowy  
na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości położonej 
w Koluszkach, obrębie 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 125. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty i zaakceptował projekt umowy na wykonanie przedmiotowego zadania. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 

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

 (referowała Naczelnik Wydziału EiSS – p. Małgorzata Szelest) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu Kuratorium Oświaty w Łodzi  
w sprawie zmiany przedstawiciela do udziału w Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

W związku z przedłożonym pismem Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o dokonanie zmian w uchwale Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej  
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
poprzez zmianę w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, który otrzymuje brzmienie: 
„a) przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi – Maria Kowalska,”. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował  
proponowane zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 

20. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Dyskutowano na temat zgłaszanych przez dyrektorów szkół potrzeb doposażenia  
w materiały edukacyjne, meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

 Pan Starosta przedstawił treść odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego na pismo Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 grudnia 2018 r. 
w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym od Województwa Łódzkiego 
udziałów w wysokości 696/1000 w prawie własności nieruchomości położonej 
w Łodzi, w obrębie S-06, przy ul. Sienkiewicza 3.  

Wskazano, że jest rozważane zbycie przez Zarząd Województwa Łódzkiego  
udziału w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu, nie jest jednak możliwe 
zastosowanie bonifikaty wynoszącej 99 % wartości udziału. 
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Odniesiono się również do kwestii regulacji stanów prawnych, poddając  
pod rozwagę Pana Starosty możliwość zastosowana dyspozycji art. 12 ust. 7 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, w odniesieniu do planowanej przez 
Województwo inwestycji pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 714 w śladzie drogi 
powiatowej nr 1164E, na terenie gminy Brójce, w ramach której Województwo 
stanie się właścicielem nieruchomości Powiatu o łącznej powierzchni 37 724 m2. 

Przedmiotem stosownego porozumienia mogłoby się stać zrzeczenie się 
odszkodowania i wzajemne rozliczenie. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Dyskutowano na temat stanu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

przed Sesją Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami: 

1) w sprawie udzielenia przez Gminę Andrespol pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Budowa tunelu pod torami 
kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem 
Przykościelnym a Andrespolem”; 

2) o wystąpieniach Prokuratury Rejonowej w Brzezinach w sprawie realizacji zadania 
usuwania pojazdów z dróg publicznych na podstawie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia – 
Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych  
w Powiecie Łódzkim Wschodnim; 

2) w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy; 

3) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023 (zmiana inicjatywy uchwałodawczej podjętej 
przez Zarząd Powiatu w dniu 13 lutego 2019 r.); 

4) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

po Sesji Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, w zakresie zakupu w 2019 r. nagród dla uczestników imprez sportowych 
zaplanowanych do współorganizacji przez Powiat Łódzki Wschodni oraz objęcia 
patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 128/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PCPR) 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”. 

2) Nr 129/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2019  – 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”. 

3) Nr 130/2019 w sprawie w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian 
planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 2, PPP) w zakresie zadań 
własnych na rok 2019  – 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 131/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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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5) Nr 132/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, KP PSP, PUP Łódź – Wschód, PCPR, DPS w Wiśniowej Górze) 
w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019 – 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”. 

6) Nr 133/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 – 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 134/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości stosownie  
do treści art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości 
położonej w Gminie Tuszyn, obrębie Górki Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 248/1  – 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 135/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie mapy do celów prawnych z projektem podziału 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koluszkach,  
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w obrębie 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 125 – 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”. 

9) Nr 136/2019 zmieniającą uchwałę 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

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


