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PROTOKÓŁ NR 18/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 27 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 17/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 17/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez 
zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 2 482,00 zł w zakresie 
zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.20.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 137/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 lutego 
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów 
oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie 
zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.20.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 

6. 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 z prośbą 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 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1) 
w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 139/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 lutego 
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2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych. 

Zmian 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 
szczegółowych zmian w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. 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 podstawie wniosku złożonego przez 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 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 7 do protokołu. 

9. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania indywidualnych zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, realizowanych w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie skierowania dziecka 
na indywidualne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowane  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 
2018/2019. 

Wystąpienie jest wynikiem wniosku złożonego przez rodzica 2-letniego dziecka 
zamieszkałego na terenie gminy Koluszki, które pierwotnie nie było uwzględnione  
do przyznania części oświatowej subwencji ogólnej. 
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Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że średniomiesięczny koszt 1 godziny zajęć 
wyniesie około 229 zł. 
Ze względu na fakt, że SOSW realizuje zadania wczesnego wspomagania rozwoju,  
brak jest podstaw do odmowy skierowania dziecka do realizacji tych zajęć. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o przyznaniu indywidualnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
realizowanych w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania grupowych zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, realizowanych w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przyznania grupowych  
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych w SOSW w Koluszkach 
w roku szkolnym 2018/2019. 

Wystąpienie Pani Naczelnik jest wynikiem wniosku złożonego przez rodzica dziecka, 
dla którego są realizowane indywidualne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, 
o przyznanie dodatkowo 1 godziny zajęć grupowych. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci, liczba godzin przysługujących dla dziecka wynosi:  
4 – 8 miesięcznie, zatem proponowana dodatkowa 1 godz. zajęć grupowych dla tego 
dziecka jest zgodna z zapisami ww. rozporządzenia. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w SOSW w Koluszkach brak jest miejsc w istniejących 
już grupach. 

Mając na uwadze fakt, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Koluszkach jest 1 dziecko, sprawiające znaczne problemy przy prowadzeniu  
zajęć grupowych, dyrektor SOSW zaproponowała utworzenie odrębnej grupy, do której 
byłoby możliwe przeniesienie tego dziecka i dołączenie nowego, dla którego rodzic 
wnioskuje o zajęcia grupowe. 

Mając Ze względu na dobro tych dzieci zasadnym byłoby przyznanie niniejszych zajęć. 

Pani Szelest poinformowała, że średniomiesięczny koszt 1 godziny zajęć grupowych  
dla tego dziecka wyniesie około 168 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o przyznaniu grupowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych 
w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019. 
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11. Zatwierdzenie propozycji ofert edukacyjnych dla klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020, 
przedłożonych przez dyrektorów szkół. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Ze względu na przygotowywaną przez Kuratorium Oświaty w Łodzi ofertę edukacyjną  
na rok szkolny 2019/2020, Pani Małgorzata Szelest przedstawiła propozycje ofert  
dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 
2019/2020, przedłożonych przez dyrektorów tych szkół.  

1) Pan Paweł Lewiak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach 
zaproponował umieszczenie w ofercie edukacyjnej 3 oddziałów klasy pierwszej: 

a) 1 oddział z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, matematyka, 

b) 1 oddziały łączony: 1 grupa z rozszerzeniami z języka angielskiego, matematyki, 
informatyki i 1 grupa z rozszerzeniami z języka angielskiego, matematyki, fizyki, 

c) 1 oddział łączony: 1 grupa z rozszerzeniami z języka polskiego, wos, historii  
i 1 grupa z rozszerzeniami z języka polskiego, wos i geografii. 

Pani Naczelnik przypomniała, że podobna oferta była zaplanowana w poprzednich 
latach. 

Dodatkowo nowością w tej szkole jest propozycja nauki języka hiszpańskiego  
w klasie: język angielski, matematyka, fizyka lub informatyka (do wyboru), 
jako „odpowiedzi” na zainteresowania i potrzeby deklarowane przez uczniów szkół 
z terenu gminy Koluszki, którzy uczą się języka hiszpańskiego w szkole podstawowej 
i gimnazjum. 

Taka sama oferta została zaproponowana zarówno dla absolwentów gimnazjów  
jak i szkół podstawowych. 

2) Pan Krzysztof Serwa – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach zaproponował: 

a) w Technikum nr 1 nabór do 4 oddziałów klas pierwszych w zawodach: 

– technik elektryk, 

– technik informatyk, 

– technik pojazdów samochodowych, 

– technik mechanik; 

b) w Szkole Branżowej I Stopnia podobnie jak w ubiegłym roku nabór do klas 
pierwszych w zawodach: 

– mechanik pojazdów samochodowych, 

– mechanik monter maszyn i urządzeń, 

– operator obrabiarek skrawających, 

– klasa wielozawodowa. 

Taka sama oferta zaproponowana została zarówno dla absolwentów gimnazjów  
jak i szkół podstawowych. 
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3) Pan Waldemar Puczyński – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach zaproponował: 

a) w Technikum nr 2 nabór do 4 oddziałów klas pierwszych w zawodach: 
– technik logistyk (przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski –  

dla wszystkich absolwentów), 
– technik mechatronik (przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka 

lub fizyka – po gimnazjum; matematyka, język angielski lub fizyka – po szkole 
podstawowej), 

– technik teleinformatyk (przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka 
lub fizyka – dla wszystkich absolwentów), 

– technik automatyk (przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka  
lub fizyka – po gimnazjum; matematyka, język angielski lub fizyka – po szkole 
podstawowej); 

Zaproponowano wprowadzenie do oferty edukacyjnej języka hiszpańskiego 
jako języka dodatkowego do wyboru w każdej klasie. 

b) w II Liceum Ogólnokształcącym planowane jest prowadzenie naboru do jednego 
oddziału łączonego klasy pierwszej: 1 grupa tzw. „policyjno – prawna”, 1 grupa 
tzw. „pożarnicza”. W roku szkolnym 2018/2019 prowadzono również nabór do 
klasy tzw. ”psychologiczno – socjalnej”, ale ze względu na znikome 
zainteresowanie uczniów odstąpiono od tego zamiaru na rok szkolny 
2019/2020. 

Zaproponowano wprowadzenie do oferty edukacyjnej języka hiszpańskiego 
jako języka dodatkowego do wyboru. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
propozycje ofert edukacyjnych dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020, przedłożone przez dyrektorów szkół. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie przydzielenia 10 godzin zajęć indywidualnych  
uczennicy SOSW w Koluszkach, do końca roku szkolnego 2018/2019. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przydzielenie 
10 godzin zajęć indywidualnych uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach, do końca roku szkolnego 2018/2019. 

Sprawa dotyczy dziecka z autyzmem, które ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, sprawiającym trudności nauczycielom. 

W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego tej uczennicy wpisane zostało 
zalecenie dotyczące rozdzielenia części zajęć na prowadzone indywidualnie z dzieckiem. 
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Pani Naczelnik przypomniała, że we wrześniu 2018 roku Zarząd Powiatu wyraził  
zgodę na rozdzielenie 10 godzin tych godzin zajęć na prowadzone indywidualnie  
w pierwszej połowie roku szkolnego 2018/2019. Po tym czasie zespół nauczycieli  
miał dokonać oceny efektywności wprowadzonego rozwiązania oraz określić 
konieczność dalszego prowadzenia zajęć w trybie indywidualnym. 

Analiza w tym zakresie przeprowadzona przez zespół nauczycieli wykazała,  
że zastosowane rozwiązanie przyniosło wymierny efekt. 

Dziecko lepiej pracuje podczas zajęć indywidualnych, część zachowań agresywnych 
została wyciszona. W związku z tym dyrektor SOSW wystąpiła o kontynuowanie 
rozdzielenia 10 godzin zajęć indywidualnych do końca czerwca 2019 roku (na czas 
prowadzonych zajęć edukacyjno – wychowawczych). 

Koszt prowadzenia zajęć indywidualnych w wymiarze 10 godzin wyniesie około 2 800 zł 
miesięcznie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, mając na względzie dobro dziecka,  
Zarząd Powiatu zdecydował o przydzieleniu 10 godzin zajęć indywidualnych uczennicy 
SOSW w Koluszkach, do końca roku szkolnego 2018/2019. 

13. Podjęcie decyzji dotyczącej ustalenia wysokości opłat za posiłki w stołówce SOSW  
w Koluszkach, do końca roku szkolnego 2018/2019. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
opłata za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Koluszkach jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem 
prowadzącym. Dyrektor SOSW wystąpiła w tej sprawie do Zarządu Powiatu. 

Pani Naczelnik poinformowała, że na ten rok szkolny Zarząd Powiatu wyrażał zgodę  
na ustalenie opłat za posiłki w wysokości 12 zł za całość wyżywienia dzieci  
oraz w wysokości 10 zł za obiady nauczycieli tylko na okres pierwszej połowy roku 
szkolnego 2018/2019, ze względu na zapowiedzi wzrostu cen. 

Analiza comiesięcznych wydatków na przygotowanie posiłków wykazała, że stawka 
zaakceptowana przez Zarząd Powiatu w zupełności zabezpiecza potrzeby w tym 
zakresie, dlatego brak jest podstaw do zwiększenia wysokości opłat za posiłki i w związku 
z tym zaproponowano jej utrzymanie na dotychczasowym poziomie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił wysokość 
opłat za posiłki w stołówce SOSW w Koluszkach na dotychczasowym poziomie, do końca 
roku szkolnego 2018/2019. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie Zespołu 
koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,  
który w tej edycji jest ustalony przez Radę Ministrów na lata 2017 – 2022. 

Zadaniem zespołu będzie koordynowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego oraz opracowanie, koordynacja i monitorowanie realizacji 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pani Naczelnik dodała, że ten Program powinien być ustalony przede wszystkim 
w zakresie koordynacji świadczeń Centrum Zdrowia Psychicznego, którego nie ma 
w Powiecie. Niemniej, Powiat Łódzki Wschodni realizuje zadania wynikające z Programu 
poprzez jednostki organizacyjne Powiatu w ramach ich zadań statutowych. 

Pani Szelest poinformowała o zasadności utworzenia takiego programu, dla wykazania 
obszarów, w których Powiat zajmuje się ochroną zdrowia psychicznego. 

Proponowany skład Zespołu: 

1) Przewodniczący Zespołu – Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni, 

2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

3) Członkowie Zespołu: 
a) Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu, 
b) Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu, 
c) Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
d) Ewa Wawrzonek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 
e) Ryszard Hejchman – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, 
f) Jolanta Truszczyńska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem", 
g) Anna Podgajna – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Koluszkach, 
h) Aleksandra Balcerak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Koluszkach,  
i) Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu powołał Zespół 
koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i podjął  
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Traci moc uchwała nr 169/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
4 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z zadaniami opracowania Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej  
Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz ustalenia regulaminu  
jej działania. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że na terenie powiatu może zostać powołana 
Powiatowa Rada Sportu i taki organ opiniodawczy funkcjonuje od kilku lat na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

Podstawową rolą Powiatowej Rady Sportu jest opiniowanie różnego rodzaju aktów 
prawnych i działań związanych ze sportem w powiecie. 

Ze względu na zmianę kadencji Rady Powiatu oraz zmianę przepisów prawa  
dotyczących kadencji Rady Powiatu zaproponowano dokonanie zmian uchwały  
w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego oraz ustalenia regulaminu jej działania.  

Poprzednio kadencja Rady była ustalona na 4 lata, z terminem zakończenia 2 miesiące  
po zakończeniu działalności Rady Powiatu; obecnie kadencja Rady Powiatu trwa 5 lat  
i w pewnym sensie okres trwania kadencji tych rad się pokrywa. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że w przypadku PRS wymóg pełnych 5 lat kadencji 
nie jest możliwy do zrealizowania ze względu na różne terminy powoływania PRS, 
dlatego w nowej uchwale zaproponowano, aby kadencja Rady rozpoczynała się z dniem 
powołania członków, a kończyła po upływie 2 miesięcy od upływu kadencji Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ponadto zaproponowano, aby skład Rady stanowiło od 9 do 13 osób (dotychczasowa 
liczebność to min. 10 osób). 

Przy okazji tych zmian proponuje się podjąć nową uchwałę w tej sprawie, w której 
regulamin działania Rady Sportu będzie stanowił załącznik do uchwały (w celu 
zapewnienia czytelności zapisów). 

Ponadto regulamin PRS ujęty w załączniku do uchwały uległby zmianie w ramach 
jednego punktu. 

W odniesieniu do zadań PRS zaproponowano wprowadzenie zapisu dotyczącego 
inspirowania działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie  
w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem będzie 
Powiat Łódzki Wschodni. 

W skład Rady wchodzić będzie: 
a) do sześciu członków spośród osób zgłoszonych przez gminy z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego, 
b) do czterech członków spośród osób zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury 

fizycznej, mające swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 
c) do dwóch członków spośród nauczycieli wychowania fizycznego zgłoszonych  

przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat,  
d) jeden członek delegowany przez Zarząd Powiatu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił zasady 
powoływania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
oraz ustalił regulamin jej działania. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

Uchyla się Uchwałę nr 77/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady 
Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz ustalenia regulaminu jej działania. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego 
Domu Pomocy. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
zaproponowała uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy. 

Regulamin określać będzie zasady funkcjonowania, organizacji oraz tryb pracy 
Dziennego Domu Pomocy – jako ośrodka wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób 
niepełnosprawnych i niesamodzielnych z wyłączeniem osób leżących i chorych 
psychicznie – mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu Pomocy wskazano: 

– Zasady kierowania pracą Domu, 

– Zadania Dziennego Domu Pomocy, 

– Organizacja Domu, 

– Gospodarka majątkowa i finansowa, 

– Organizacja pracy Domu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu uchwalił 
Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pomocy i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

17. Przedstawienie informacji o pisemnym uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego 
w Łodzi w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego – właściciela Firmy „Budmont” 
przeciwko Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu o zapłatę kwoty 588 113,00 zł. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował o pisemnym uzasadnieniu wyroku Sądu 
Okręgowego w Łodzi w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego – właściciela  
Firmy „Budmont” przeciwko Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu o zapłatę kwoty 
588 113,00 zł. 
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1. Zasądzono od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz Jarosława Zielińskiego 
kwotę 364 669,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi dla kwot: 

 328 221,55 zł od dnia 16 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., 

 36 447,78 zł od dnia 17 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
oraz dalszymi odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie liczonymi  
od kwoty 364 669,33 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty; 

2. Oddalono powództwo w pozostałym zakresie; 

3. Stwierdzono, iż strona pozwana uległa w zakresie 62 %, pozostawiając szczegółowe 
wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu na podstawie art. 108 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

 Szczegółowe informacje zawiera wyrok Sądu wraz z uzasadnieniem, którego kopia 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w ocenie Sądu strona powodowa (skarżąca) 
nie wykazała, aby wynikła zwłoka w wykonaniu umowy nr 105/2012 i 106/2012, 
była wynikiem okoliczności nie leżących po stronie powoda jako wykonawcy, 
choć niewątpliwie podczas wykonania występowały okoliczności, które można 
traktować jako przyczynienie się zamawiającego do powstania opóźnienia. 

Pozwany przegrał w zakresie 62 % i w takim stosunku powinien ponieść koszty procesu. 

Pan Naczelnik przytoczył fragment uzasadnienia wyroku Sądu, zgodnie z którym,  
„w realiach niniejszej sprawy wskazać należy, że wierzyciel (pozwany) nie poniósł  
szkody w związku z opóźnieniem wykonania umowy przez powoda. 
Uznano, że szkodą taką nie jest bowiem podnoszona przez pozwanego okoliczność 
pomniejszenia uzyskanego dofinansowania z uwagi na odliczenie odpowiedniego 
procentu naliczonej powodowi kary umownej od przyznanej kwoty dofinansowania. 
Jak wynika z pisma pozwanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 
wyliczona kwota zmniejszenia w wysokości 424 590,18 zł wynika z uzyskania przez 
beneficjenta (pozwanego) tzw. „dochodu incydentalnego” w postaci naliczonej 
powodowi kary umownej w wysokości 580 699,67 zł. 
Pomniejszenie o tą kwotę, choć niewątpliwie zgodne z zawartą umową dofinansowania 
nie stanowi jednakże szkody pozwanego”. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w umowie nr 105/2012 kara wynosiła 23 % wartości 
umownej, a w umowie nr 106/2012 kara wynosiła 26 % wartości umownej i Sąd uznał, 
że wynikająca z umowy i naliczona kara nosi w tych okolicznościach cechy rażącego 
wygórowania.  

Pan Burzyński dodał, że w przypadku pierwszej umowy opóźnienie wyniosło 68 % 
terminu, w którym umowa miała zostać wykonana, a w przypadku drugiej umowy 
opóźnienie wyniosło 183 % terminu, w którym zadanie miało zostać zrealizowane – 
i to były powody wysokości naliczonej kary, nie zaś stawka tych kar. 
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Pan Burzyński poinformował, że Pani Anna Ziętkiewicz – Liber – radca prawny 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, upoważniona przez Zarząd Powiatu  
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie z powództwa Jarosława 
Zielińskiego P.B.M. „Budmont, wraz z Panem Jerzym Genslerem – radcą prawnym  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi przygotowują apelację w tej sprawie. 

W apelacji zostanie podważona zasadność miarkowania kar w tej sytuacji. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na przebudowę fragmentu drogi nr 2911E w zadaniu  
pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E  
ul. Łódzkiej w Justynowie”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat  
Łódzki Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wzmocnionego 
pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”, zostało 
przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na wykonanie przebudowy drogi na długości około 70 mb 
na odcinku zlokalizowanym na łuku drogi powiatowej nr 2911E w miejscowości 
Justynów gm. Andrespol. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w 2018 roku postępowanie na realizację tego zadania 
zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta opiewała na kwotę 84 tys. zł. 

W tym roku w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały złożone 3 oferty 
na realizację tego zadania za kwoty: 60 771,79 zł, 72 000,00 zł i 84 138,59 zł  
(ceny brutto). 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że wszystkie oferty spełniają warunki określone 
przez Zamawiającego. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok zostały zabezpieczone 
środki finansowe w wysokości 70 000 zł na realizację tego zadania. 

Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma 
Usługi Budowlane KAL-BRUK Skrzatek Zbigniew, Gałkówek Parcela 38, 95-041 Gałków 
Duży, za cenę 60 771,79 zł brutto, Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu  
z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o wyrażenie zgody na wykonanie 
przebudowy fragmentu drogi nr 2911E w zadaniu pn. „Wykonanie wzmocnionego 
pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na przebudowę fragmentu  
drogi nr 2911E w zadaniu pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi 
powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923 E 
w Bukowcu, gm. Brójce”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

W imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych 
na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r., Pan Zbigniew Burzyński 
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

– dla zadania pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E  
w Bukowcu, gm. Brójce” oznaczenie sprawy Or.272.1.2.2019. 

 Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu/przebudowy drogi 2923E  
w granicach istniejącego pasa drogowego, na łącznej długości 424,00 mb  
w miejscowości Bukowiec gm. Brójce.  

Realizacja zadania polegać będzie na: 

– wykonaniu nowej nawierzchni istniejącego chodnika, 

– umocnieniu dna i skarp rowu na wlocie i wylocie istniejącego przepustu  
z wykonaniem ścianki czołowej, 

– odmuleniu istniejącego rowu, 

– wykonaniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie 

 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia 
na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 

Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 2 sierpnia 2019 roku. 
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Pan Naczelnik przedstawił najistotniejsze warunki udziału w postępowaniu zawarte  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące zdolności technicznej 
i zdolności zawodowej. Spełnienie tego warunku zostanie uznane, jeżeli: 

1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy roboty o wartości co najmniej 
50 000,00 zł brutto każda, obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie 
nawierzchni brukarskich z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone; 

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe  
do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności 
uprawniającej do kierowania robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z, 
umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Określono wysokość wadium na poziomie 2 500,00 zł. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10:00. 

Wartość przedmiotu zamówienia została oszacowana na kwotę 191 907,13 zł. 

Kryteria oceny oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga kryterium: 60 %; 
2) okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 60 miesięcy) – waga kryterium: 40 %. 

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o co najmniej 6 miesięcy skutkuje przyznaniem 
dodatkowej punktacji: 

– co najmniej 6 miesięcy – 10 pkt, 

– co najmniej 12 miesięcy – 20 pkt, 

– co najmniej 18 miesięcy – 30 pkt, 

– co najmniej 24 miesiące – 40 pkt. 

W SIWZ uwzględniono zapis, zgodnie z którym Zamawiający zażąda od wybranego 
Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10,0 % ceny całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika 
na odcinku drogi powiatowej nr 2923 E w Bukowcu, gm. Brójce”. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 
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20. Przedstawienie informacji o złożonej ofercie na opracowanie pn. „Wykonanie 
mapy techniczno-eksploatacyjnej i określenie „klas MLC” obiektom mostowym 
zlokalizowanym na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Burzyński poinformował o ofercie złożonej na opracowanie pn. „Wykonanie  
mapy techniczno-eksploatacyjnej i określenie „klas MLC” obiektom mostowym 
zlokalizowanym na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego”. 

Sprawa jest rezultatem pisma, jakie wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Łodzi 
w dniu 27 lipca 2018 r. od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w którym zwrócono 
uwagę, że niewłaściwa jest jedynie opisowa forma składanej corocznie informacji  
w sprawie zmian w zakresie obiektów mostowych na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Zwrócono uwagę na wydane zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia  
26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia 
obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych, w którym wskazano 
obowiązek określenia klas MCL obiektom mostowym (Pan Naczelnik dodał, że są to klasy 
związane z nośnością obiektów mostowych). 
W odpowiedzi na to wystąpienie wskazano, że w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok zostaną zabezpieczone środki na przeprowadzenie 
postępowania w tym zakresie. 

Pan Naczelnik poinformował, że na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku 
koszt wykonania takiego opracowania oszacowano na 5 tys. zł. 
W tym roku wpłynęła tylko jedna oferta na realizację tego zadania od firmy 
Lehmann + Partner POLSKA Sp. z o.o. z Konina, na kwotę 6 575,58 zł brutto. 

Pan Burzyński poinformował, że w zaistniałej sytuacji możliwe jest unieważnienie 
tego postępowania lub przeznaczenie dodatkowych środków finansowych do wysokości 
ceny złożonej oferty i wybór tego wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na realizację tego zadania i ponowne 
przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy. 

21. Przedstawienie sprawozdania z działalności kontroli instytucjonalnej realizowanej 
przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w jednostkach 
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni, 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, a także innych jednostkach, których działalność 
podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów, kontroli ze strony 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku. 
(referowała p. Aneta Kołacz – inspektor ds. Kontroli) 
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Pani Aneta Kołacz – Inspektor ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi 
przedstawiła sprawozdanie z działalności kontroli instytucjonalnej realizowanej  
przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w jednostkach 
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni,  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, a także innych jednostkach, których działalność 
podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów, kontroli ze strony 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku. 

Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

22. Omówienie przebiegu V Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Starosta przedstawił treść pisemnej informacji z V Sesji Rady Powiatu, która  
odbyła się w dniu 21 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi  
przy ul. Sienkiewicza 3. 
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

23. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Nawiązano do propozycji zgłaszanych przez Pana Mariusza Kotynię – radnego  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas V Sesji Rady Powiatu, dotyczących: 

– wydłużenia godzin czasu pracy Starostwa i Wydziałów zamiejscowych, 

– przygotowania zbiorczego zestawienie danych dotyczących warunków 
lokalowych Starostwa Powiatowego w Łodzi, dla uzyskania pełnego obrazu 
sytuacji przy podejmowaniu dalszych decyzji w tej sprawie. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat kwot subwencji i udziału Powiatu 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji 
Ministra Finansów w 2019 roku. 

  Pani Skarbnik poinformowała, że część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego została zmniejszona dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
o kwotę 123 854,00 zł. 

Przedłożone zestawienie zawierające porównanie kwot subwencji i udziału Powiatu 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji 
Ministra Finansów w 2019 roku, stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami: 

1) z pisemnym uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie  
z powództwa Jarosława Zielińskiego – właściciela Firmy „Budmont” przeciwko 
Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu o zapłatę kwoty 588 113,00 zł, 

2) o ofercie złożonej na opracowanie pn. „Wykonanie mapy techniczno-
eksploatacyjnej i określenie „klas MLC” obiektom mostowym zlokalizowanym  
na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego”, 

3) ze sprawozdaniem z działalności kontroli instytucjonalnej realizowanej przez 
inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w jednostkach 
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni,  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, a także innych jednostkach, których działalność 
podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów, kontroli  
ze strony Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzje w następujących sprawach: 

– przyznał indywidualne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowane 
w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019, 

– przyznał grupowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowane 
w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019, 

– przydzielił 10 godzin zajęć indywidualnych uczennicy SOSW w Koluszkach, do końca 
roku szkolnego 2018/2019, 

– ustalił wysokości opłat za posiłki w stołówce SOSW w Koluszkach, do końca roku 
szkolnego 2018/2019. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził propozycję ofert edukacyjnych dla klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020, przedłożonych 
przez dyrektorów szkół. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 137/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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 138/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych 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 139/2019 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”. 

4) Nr 140/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1) 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”. 
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5) Nr 141/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych  
na rok 2019 (na podstawie wniosku złożonego przez 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”. 

6) Nr 142/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej  
nr 2923 E w Bukowcu, gm. Brójce” – 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 143/2019 w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – 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 144/2019 w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady 
Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz ustalenia regulaminu jej działania 

 – 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 145/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego 

Domu Pomocy – 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) 146/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na przebudowę fragmentu drogi nr 2911E w zadaniu pn. „Wykonanie 
wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej  
w Justynowie” – 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 …………...………………….. 


