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PROTOKÓŁ NR 26/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 25 kwietnia 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 Nr 25/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 25/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła  
ocenę zasobów pomocy społecznej. 

Dane ujęte w tym materiale bazują na dotychczasowych wykonaniu za 2018 rok 
oraz na planach finansowych na rok 2019. Informacje dotyczące Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego zostały wprowadzone do centralnej aplikacji statystycznej i przedstawione 
w porównaniu do województw oraz całego kraju. 

Pani Łużniak nadmieniła, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
ma obowiązek przedstawienia i złożenia tej oceny zasobów pomocy społecznej do dnia 
30 kwietnia. 

Strategiczne cele jakie stawiał sobie Powiat Łódzki Wschodni w zakresie realizacji  
zadań z zakresu pomocy społecznej odnoszą się do osiągnięcia wyższego poziomu 
społecznego funkcjonowania jednostek, rodzin i grup społecznych, dotyczą: 
1) pozytywnych i pożądanych przez system społeczny sposobów funkcjonowania 

jednostek, rodzin i grup społecznych; 
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2) zapobiegania (prewencji) powstawania trudnych sytuacji życiowych i problemów 
społecznych; 

3) pomocy rodzinom i grupom społecznym w rozwiązywaniu ich problemów. 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim funkcjonują następujące instytucje pomocy społecznej: 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi, przy PCPR działa 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
4) Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach prowadzony przez Stowarzyszenie Serc 

Jezusa i Maryi; 
5) Punkt Interwencji Kryzysowej; 
6) Dzienny Dom Pomocy; 
7) Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należą m.in.: 
1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych 

opieki rodziców; 
2) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych; 
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury placówek pomocy społecznej; 
4) realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych; 
5) realizacji programów celowych; 
6) podejmowanie działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie. 

Przedłożona ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Pani Łużniak poinformowała również o obowiązku przedłożenia tej oceny do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

Przedmiotowa ocena zasobów pomocy społecznej zostanie przedstawiona na najbliższej 
Sesji Rady Powiatu w maju br. 

5. Podpisanie aneksu do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2019 rok. 
 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu 
do pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2019 rok. 

Potrzeba aneksowania umowy wynika z otrzymania pierwszej transzy z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 133 000 zł. 

Pani Łużniak przypomniała jakie są kierunki działań i warunki dofinansowania w ramach 
programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku (priorytetem są osoby głuchonieme 
i niedowidzące). 



3 

 

Pani Dyrektor przypomniała, że wyznaczony jest minimalny, wymagalny udział własny 
w przypadku nowych zadań w Module I: 

– zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 15%, 

– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii – 25%, 

– zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania 

– osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 30%, 

– zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania 

– osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 10%, 

– utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach 
programu – 10%, 

– zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręcznego – 35%. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał aneks 
do umowy na realizację programu „Aktywny samorząd” na 2019 rok. 

6. Przedstawienie informacji na temat kosztów składu orzekającego Powiatowego  
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak poinformowała, że jest problem jeśli chodzi wynagrodzenie 
osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

Obecnie stawki za wynagrodzenie są następujące: 

– lekarze psychiatrzy – kwota 30 zł brutto za orzeczenie, 

– lekarze ogólni – kwota 27 zł brutto za orzeczenie, 

– psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy i pedagog – kwota 12 zł brutto 
za orzeczenie. 

Pani Łużniak poinformowała, że wynagrodzenie za wydawanie orzeczeń w powiatach 
ościennych jest wyższe, przykładowo w przypadku Miasta Łodzi wynagrodzenie lekarzy 
bez rozgraniczania wynosi 30 zł, w przypadku Powiatu Pabianickiego – wynosi 35 zł, 
w przypadku Powiatu Brzezińskiego – wynosi 40 zł. Wynagrodzenie psychologów, 
pracowników socjalnych i doradców również jest wyższe. 

W związku z obawą o rezygnację lekarzy z uczestnictwa w składzie orzekającym 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim, zaproponowano zwiększenie o 5 zł wynagrodzenie za orzeczenie dla lekarzy 
i pozostałych osób wchodzących w skład zespołu orzekającego, w sposób następujący: 
w przypadku lekarzy psychiatrów – do 32 zł, w przypadku psychologów, pracowników 
socjalnych, pedagogów i doradców zawodowych – do 17 zł. 
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Pani Łużniak nadmieniła, że średniorocznie planowane jest wydanie 3300 orzeczeń,  
czyli 1650 orzeczeń w ciągu 6 miesięcy. W związku z tym prognozowane skutki 
tych podwyżek w przypadku lekarzy wyniosą 8 250 zł, natomiast w przypadku 
pozostałych osób wchodzących w skład Zespołów ds. Orzekania o Niepełnoprawności 
wyniosą 6 600 zł 

Podsumowując, łączny koszt wynikający ze zwiększenia wynagrodzenia składów 
orzekających od dnia 1 lipca 2019 roku wyniesie 14 850 zł. 

Pani Dyrektor poinformowała, że w II półroczu 2019 roku skutkiem zwiększenia 
wynagrodzeń składów orzekających będzie wzrost kosztów orzeczenia.  

Do Powiatu Zgierskiego zostanie skierowane wystąpienie w tej sprawie w związku  
z zawartą umową w sprawie przyjęcia i rozliczenia dotacji z Powiatu Zgierskiego 
na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w wysokości 48 224,00 zł, ponieważ ta dotacja będzie niewystarczająca. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Ponadto Pani Urszula Łużniak poinformowała, że obecnie z budżetu Województwa 
Łódzkiego uzyskujemy kwotę 109 zł na każde orzeczenie, natomiast koszt związany 
z wydaniem jednego orzeczenia wynosi 167 zł. 

W związku z informacjami przedstawionymi przez Panią Urszulę Łużniak, Pan Starosta 
zasugerował, aby wystąpić do Wojewody Łódzkiego o zwiększenie środków  
finansowych przekazywanych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na wydawanie 
orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim, ponieważ są one niewystarczające do pokrycia faktycznych 
kosztów orzekania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PPP) w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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 i zadań własnych oraz dokonanie 
zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019 po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie 

zadań własnych; 
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3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych; 
6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska poinformowała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie 
do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, podaje do publicznej 
wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach 
niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art 60. 

Dochody po zmianach na dzień 31 marca 2019 r. ustalone w wysokości 63 884 452,98 zł 
 zostały wykonane na kwotę 17 594 101,32 zł, co stanowi 27,54 % planu, w tym: 

– dochody bieżące ustalone w wysokości 62 041 201,36 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 17 314 101,32 zł (27,91 % planu), 

– dochody majątkowe ustalone w wysokości 1 843 251,62 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 280 000,00 zł (15,19 % planu). 

Przychody po zmianach na dzień 31 marca 2019 r. ustalone na kwotę 240 620,71 zł 
zostały wykonane w wysokości 5 736 618,28 zł, co stanowi 2 384,09 % planu. 

Wydatki po zmianach na dzień 31 marca 2019 r. ustalone na kwotę 64 052 965,69 zł 
został wykonany w wysokości 12 934 241,69 zł, co stanowi 20,19 % planu, w tym: 

– wydatki bieżące ustalone na kwotę 54 410 494,46 zł zostały zrealizowane 
w wysokości 12 921 630,37 zł, co stanowi 23,75 % planu, 

– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 9 642 471,23 zł zostały zrealizowane 
w wysokości 12 611,32 zł, co stanowi 0,13 % planu. 
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Rozchody zaplanowane w wysokości 72 108,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 
18 027,00 zł, co stanowi 25,00 % planu. 

Pani Skarbnik dodała, że w I kwartale 2019 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych 
należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

Zarząd Powiatu przyjął informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I kwartał 2019 r. oraz informację o udzielonych umorzeniach 
niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2019 r. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2018 roku, w skład którego wchodzą: 

1) bilans Powiatu Łódzkiego Wschodniego (organu) zamykający się po stronie aktywów 
i pasywów sumą 6 887 733,72 zł; 

2) bilans łączny jednostek budżetowych zamykający się po stronie aktywów  
i pasywów sumą 206 112 456,59 zł; 

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych sporządzony na dzień 
31 grudnia 2018 r., zamykający się wynikiem finansowym – zyskiem netto w kwocie 
13 333 176,95 zł; 

4) łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych, wykazujące stan 
funduszu na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 187 160 012,68 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r. i podjął w tej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta Łódzki Wschodni został upoważniony do przekazania sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r. 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z brokerem 
ubezpieczeniowym oraz akceptacji projektu umowy brokerskiej na świadczenie 
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 
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Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że w związku  
z upływem terminu obowiązywania umowy brokerskiej na świadczenie usług 
poradnictwa ubezpieczeniowego na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego zawartej 
z Biurem Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o. istnieje konieczność 
zawarcia umowy na świadczenie tych usług. 

Ponieważ dotychczasowa współpraca oceniana jest pozytywnie, Pani Naczelnik 
zaproponowała kontynuację współpracy z dotychczasowych brokerem i zawarcie 
umowy na wykonywanie tych usług na okres kolejnych 2 lat. 

Pani Redmann przypomniała, że koszty związane z realizacją niniejszej umowy Broker 
pokrywa ze środków własnych uzyskanych od ubezpieczyciela tytułem wynagrodzenia  
w formie kurtażu od zawartych umów ubezpieczenia. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie umowy z brokerem ubezpieczeniowym oraz zaakceptował projekt umowy 
brokerskiej na świadczenie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy 
przeprawy przez rzekę Moszczenica dla ciągu pieszo-jezdnego w drodze powiatowej 
nr 1150E w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej 
nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki 
Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego  
przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”,  
zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztowej budowy przeprawy przez rzekę Moszczenica dla ciągu pieszo-jezdnego 
w drodze powiatowej nr 1150E. 

Pan Naczelnik poinformował, że dokonano oceny makroskopowej istniejącego obiektu, 
która wykazała, że konstrukcja jest na tyle stabilna, że nie wymaga bezpośredniej 
interwencji. Most, co do zasady nie nadaje się do przebudowy, ale jego wymiana  
na tym etapie byłaby zbyt kosztownym przedsięwzięciem. W związku z powyższym 
zaproponowano wykonanie przeprawy przez rzekę Moszczenica dla ciągu pieszo-
jezdnego w drodze powiatowej nr 1150E bez jednoczesnej przebudowy istniejącego 
mostu. 
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Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w przypadku realizacji tej inwestycji konieczne 
będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zgody ze strony Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 W ramach zapytania ofertowego skierowanego do 3 potencjalnych wykonawców  
dla tego zadania uzyskano oferty od 2 podmiotów z następującymi cenami za realizację 
wskazanej powyżej usługi (ceny brutto): 

– Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza 
Wielka 28 290,00 zł, 

– Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów 29 520,00 zł. 

Biorąc pod uwagę fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową za 28 290,00 zł brutto 
przedstawiło Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z miejscowości Kazimierza 
Wielka, Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z tym 
wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej budowy przeprawy 
przez rzekę Moszczenica dla ciągu pieszo-jezdnego w drodze powiatowej nr 1150E 
w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”. 
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy ze wskazanym wykonawcą 
na realizację usługi polegającej na wykonaniu tej dokumentacji, zgodnie ze złożonym 
wnioskiem. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2927 E Pałczew – Wardzyn” etap II. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński 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. 
poinformował, że w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 E 
Pałczew – Wardzyn” – etap II – znak Or.272.1.5.2019 (w ramach powtórzonego 
postępowania przetargowego) na realizację tego zadania wpłynęły 4 oferty: 

1) Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm z Mińska Mazowieckiego: Lider – 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., Partner – „ALTOR” Sp. z o.o.: 

– cena: 1 105 279,88 zł brutto, 

– okres gwarancji i rękojmi: 66 miesięcy; 
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2) Oferta Nr 2 złożona przez Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 bud. A.: 

– cena brutto: 819 655,76 zł, 

– okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące; 

3) Oferta Nr 3 złożona przez INSTYLE Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 
77, 95-020 Andrespol: 

– cena brutto: 797 713,00 zł, 

– okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące; 

4) Oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” 
Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Żelazna 3: 

– cena brutto: 806 987,34 zł; 

– okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące. 

Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia do dnia 2 października 2019 r. 
oraz płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury 
potwierdzonej protokołem odbioru. 

Biorąc pod uwagę złożone oferty, Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji 
Przetargowej wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru  
oferty złożonej przez INSTYLE Dorota Danielczyk z miejscowości Nowy Bedoń, 
jako oferty najkorzystniejszej w świetle kryteriów oceny ofert określonych przez 
zamawiającego w niniejszym postępowaniu z ceną 797 713,00 zł brutto za realizację 
przedmiotowego zamówienia i okresem gwarancji i rękojmi 84 miesiące. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wynik 
postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 E Pałczew – Wardzyn” etap II. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12  
do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego konferencji „Zrozumieć nastolatka”. 

 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Monika Kunka – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w zastępstwie 
Naczelnika Wydziały wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego konferencji „Zrozumieć 
nastolatka”. 

Pani Monika Kunka nadmieniła, że konferencja organizowana będzie w dniu 22 maja 
2019 r. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach dla nauczycieli 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 
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Pani Monika Kunka dodała, że ww. konferencja wpisuje się w jedno z zadań Poradni, 
jakim jest organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek  
oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. 

Mając na względzie przedstawione informacje zaproponowano, aby z budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na organizację tej konferencji, przeznaczyć środki 
finansowe do kwoty 2 000,00 zł (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4300 – Zakup usług 
pozostałych do kwoty 800,00 zł, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 
400,00 zł i § 4220 – Zakup środków żywności do kwoty 800,00 zł). 

Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w planie dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni dodała, że konferencja odbędzie się 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach (kino „Odeon”). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego konferencji „Zrozumieć 
nastolatka” i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży. 

 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Monika Kunka wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na współorganizację z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brójcach Indywidualnych Zawodów 
Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży. 

Zawody odbędą się na terenie OSP w Brójcach w dniu 2 czerwca 2019 r. w Brójcach, 
w gminie Brójce na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Impreza została ujęta w harmonogramie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 
planowanych do realizacji w 2019 roku. 

Zaproponowano, aby na organizację tego wydarzenia z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przeznaczyć środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 1 500,00 zł 
na zakup nagród dla uczestników imprezy. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na współorganizację oraz przyjęcie Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych dla dzieci i młodzieży i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
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Do zawarcia umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brójcach związanej z określeniem 
zadań leżących po stronie każdego ze współorganizatorów upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego, 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

15. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach w sprawie zmiany  
oferty edukacyjnej do klasy pierwszej II LO na rok szkolny 2019/2020. 

 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Monika Kunka wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o rozpatrzenie wniosku 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w sprawie oferty 
edukacyjnej do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020. 

Zmianie ulegałaby oferta przewidziana dla absolwentów szkoły podstawowej. 

Pani Inspektor nadmieniła, że pierwotnie w ofercie edukacyjnej przewidziano 1 oddział 
łączony: klasa policyjno – prawna (16/32) i klasa pożarnicza (16/32). 

Obecnie dyrektor ZSP nr 2 wnioskuje o utworzenie 1 oddziału 32-osobowego jako klasy 
policyjno – pożarniczej. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach w sprawie zmiany oferty 
edukacyjnej do klasy pierwszej II LO na rok szkolny 2019/2020. 

16. Rozpatrzenie pisma dyrektora I LO w Koluszkach w sprawie zatrudnienia  
sprzątaczki na zastępstwo. 

 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Monika Kunka wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o rozpatrzenie wniosku 
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach w sprawie zatrudnienia sprzątaczki 
na zastępstwo. Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Pani Monika Kunka poinformowała, że obecnie w szkole są zatrudnione 3 osoby,  
w tym 1 osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, a druga przebywa 
na zwolnieniu lekarskim od 23 kwietnia 2019 r. 
W związku z tym dyrektor szkoły wnioskuje o zatrudnienie 1 osoby na zastępstwo 
za osobę przebywającą już na zwolnieniu lekarskim przez dłuższy czas. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zatrudnienie sprzątaczki na zastępstwo do końca zajęć edukacyjnych (do wakacji). 



12 

 

17. Zatwierdzenie aneksu nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Monika Kunka wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 7 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Koluszkach. 

Powodem wystąpienia zmiany jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dla uczennicy klasy pierwszej Technikum nr 2 w zawodzie technik logistyk. 
Stan zdrowia tej uczennicy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły. 

Dyrektor szkoły proponuje przyznanie nauczania indywidualnego w ilości 15 godzin 
tygodniowo od dnia 6 maja 2019 roku do końca zajęć dydaktycznych. 

Koszt wprowadzenia tego aneksu w tym okresie wyniesie 4 888,60 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
aneks nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

18. Przedstawienie pisma Sołtysa i Rady Sołeckiej Gałków Mały – Zachód o wsparcie 
Rodzinnego Rajdu Pieszo-Rowerowego, poprzez przekazanie materiałów 
promocyjnych. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła pismo Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Gałków Mały – Zachód o wsparcie Rodzinnego Rajdu Pieszo – Rowerowego, 
poprzez przekazanie materiałów promocyjnych w postaci: 

– kamizelek odblaskowych, opasek odblaskowych, 

– nagród w postaci książek itp., 

– apteczki pierwszej pomocy, 

– długopisów, notesów. 

Rajd zorganizowany zostanie w dniu 11 maja 2019 roku. 
Spodziewana liczba uczestników – około 100 osób. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedstawionym piśmie, którego kopia 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na udzielenie takiej formy wsparcia. Powiat Łódzki Wschodni przekaże na ten cel 
materiały w postaci kamizelek odblaskowych i innych gadżetów promocyjnych Powiatu. 
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19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych 
XLII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w uchwale 
Nr 224/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego 
Wschodniego eliminacji powiatowych XLII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
polegających na zmianie terminu organizacji ww. Turnieju. 

Zaproponowano wprowadzenie nowego brzmienia § 1 następującej treści: 
„§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego 
eliminacji powiatowych XLII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
organizowanego przez Komendę Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
który odbędzie się na terenie Miejsko – Gminnego Centrum Edukacji Komunikacyjnej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach w dniu 7 maja 2019 roku.”. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowaną 
zmianę i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

20. Przedstawienie propozycji zawarcia umowy współpracy z Gminą Koluszki  
na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę  
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach 
przy ul. Kościuszki 16”. 

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
przedstawił propozycję Gminy Koluszki, dotyczącą zawarcia umowy współpracy 
na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w propozycji umowy, która wraz z kopią pisma 
z Urzędu Miejskiego w Koluszkach stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Pan Starosta nawiązał do spotkania z władzami Koluszek, podczas którego rozmawiano 
na temat możliwości budowy obiektu za liceum dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Koluszkach oraz I LO, przy udziale finansowym Gminy Koluszki i Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w proporcji 2/3 Gmina, 1/3 Powiat. 

Ponadto Pan Starosta poinformował, że Gmina Koluszki jest zainteresowana rozbudową 
tego budynku i przypomniał, że radny Rady Powiatu – Pan Mariusz Kotynia podczas  
Sesji Rady Powiatu uznał, że jest to właściwe rozwiązanie. 

Zakłada się poniesienie kosztów opracowania tej dokumentacji w wysokości nie większej 
niż 100 000,00 zł. Przewidywany koszt po stronie Powiatu w związku z realizacją 
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inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16, wyniesie około 1,5 mln zł. 
Rozbudowa byłaby realizowana w latach lata 2020 – 2021. 
Zakłada się również wystąpienie o przyznanie środków finansowych z budżetu Państwa 
na rozbudowę tego obiektu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu uznał, że obecnie  
nie jest możliwe podpisanie umowy w tej sprawie, ale Zarząd Powiatu podziela  
wolę Gminy Koluszki w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia i udziału finansowego  
ze strony Powiatu. 

Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po przeprowadzonym naborze  
na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych. 

21. Rozpatrzenie wniosku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach 
o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach 
dwóch sal lekcyjnych nr 13 i nr 14 na okres od dnia 26 kwietnia 2019 r. do dnia 
21 czerwca 2019 r. 

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

Pan Bogusław Biliński przedstawił wniosek dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie Szkole Podstawowej Nr 2 
w Koluszkach dwóch sal lekcyjnych nr 13 i nr 14 na okres od dnia 26 kwietnia 2019 r. 
do dnia 21 czerwca 2019 r., tj. do zakończenia zajęć szkolnych 2018/2019. 

Wskazano, że ww. sale lekcyjne mogłyby zostać użyczone ze względu na zakończenie 
zajęć lekcyjnych przez cztery klasy trzecie Liceum. 
Kopia wniosku w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Biorąc pod uwagę zapisy uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o zasadach 
gospodarowania mieniem powiatowym, nie jest możliwe użyczenie tych sal lekcyjnych, 
ponieważ dyrektor jednostki organizacyjnej może użyczać część nieruchomości zbędną 
do wykonywania zadań wyłącznie na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych. 

Sprawa zostanie przeanalizowana i uzgodniona z dyrektorem I LO w Koluszkach. 

22. Przedstawienie wniosku kierowanego do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Łódzki Wschodni  
z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną  
– powiatową Nr 1512E – ul. Tęczową, położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Rydzynki,  
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 101/20 o pow. 0,0033 ha,  
196/58 o pow. 0,0129 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 
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Pan Bogusław Biliński przedstawił Zarządowi Powiatu wniosek kierowany do Wojewody 
Łódzkiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat Łódzki Wschodni 
z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną – 
powiatową Nr 1512E – ul. Tęczową, położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Rydzynki, 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 101/20 o powierzchni 0,0033 ha, 
196/58 o powierzchni 0,0129 ha. 

Wskazane nieruchomości przed dniem 31 grudnia 1998 r. były zajęte pod drogę 
publiczną – wojewódzką (30143) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Komunikacji  
z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich 
w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, 
katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, 
piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, 
rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim. 
Drogi wojewódzkie w tym Nr 30143 (droga nr 1 – Zofiówka) na podstawie art. 103 ust 3 
ww. ustawy stały się z mocy prawa drogami powiatowymi, gdyż nie znalazły się 
w wykazie dróg krajowych i wojewódzkich ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 15 grudnia 1998 r. 
Aktualnie zgodnie z Uchwałą Nr 48/2004 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia  
10 lutego 2004 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym powiatowym 
na obszarze województwa łódzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 75 
poz. 670) – ww. działki leżą w pasie drogi powiatowej Nr 1512E. 

Część dawnych działek nr 101/19 i 196/17 w dniu 31 grudnia 1998 roku zajęte były 
pod drogę publiczną – asfalt i pobocze, co potwierdza również oświadczenie zarządcy 
drogi – Burmistrza Tuszyna. 

Działki nr 101/20 i 196/58 nie stanowiły własności Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 1998 r. i nie było przesłanek do nabycia 
ich własności na podstawie innych przepisów prawa. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym wniosku, którego kopia stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie. 

23. Omówienie przebiegu VII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Starosta przedstawił treść pisemnej informacji z VI Sesji Rady Powiatu, która  
odbyła się w dniu 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi 
przy ul. Sienkiewicza 3. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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24. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Starosta zwrócił się do Pana Naczelnika Burzyńskiego z zapytaniem o zakres 
prac wykonywanych w Lisowicach. 

W odpowiedzi Pan Naczelnik nadmienił, że został w tym rejonie wykonany asfalt  
na odcinku od bramy domu pomocy społecznej do mostu. 

Pan Zbigniew Burzyński dodał, że planuje w dniu 29 kwietnia 2019 r. dokonać 
wizji w terenie, aby sprawdzić stan realizacji tej inwestycji. Ponadto dokona  
oględzin stanu pobocza drogi w Felicjanowie, co do wykonania którego były uwagi 
ze strony mieszkańców i sprawdzi stan łazienki w WTZ, które będą remontowane 
przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Pan Zbigniew Burzyński poinformował o piśmie jakie wpłynęło z firmy TOYA 
dotyczącym prac prowadzonych w pasie drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu 
Dolnym. 
Przekazano stanowisko firmy ERBEDIM, która zagwarantowała Powiatowi 
utrzymanie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi na chodnik w ciągu drogi pomimo 
wykonania przez TOYA światłowodu w obrębie chodnika. 
Pan Naczelnik przypomniał, że firma TOYA uzyskała zgodę na umieszczenie 
światłowodu w pasie drogi, kiedy Powiat nie posiadał jeszcze projektu przebudowy 
tego chodnika. 

 Pan Starosta przedstawił informacje na temat rozmów prowadzonych z Zarządem 
Nieruchomości Województwa Łódzkiego dotyczących możliwości pozyskania 
dodatkowych pięter w budynku przy ul. Sienkiewicza 3, dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informację na temat darowizn otrzymanych przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I kwartale 2019 roku. 

Na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przekazano darowiznę 
pieniężną na kwotę 2 030,00 zł z przeznaczeniem na instalację kamery monitoringu 
wizyjnego. 

Na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach przekazano darowiznę rzeczową 
w postaci zestawu do gabinetu o wartości 258,56 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym zestawieniu darowizn, 
które stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z oceną zasobów pomocy społecznej. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat kosztów składu orzekającego 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim. 

 Zarząd Powiatu podpisał aneks do programu „Aktywny samorząd” na 2019 rok. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją zawarcia umowy współpracy na zadanie 
gminne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie Szkole Podstawowej Nr 2 
w Koluszkach dwóch sal lekcyjnych nr 13 i nr 14, od dnia 26 kwietnia 2019 r. do dnia 
21 czerwca 2019 r. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył: 

– pismo dyrektora I LO w Koluszkach w sprawie zatrudnienia sprzątaczki na zastępstwo, 

– wniosek dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach w sprawie oferty edukacyjnej do klasy 
pierwszej II LO na rok szkolny 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem kierowanym do Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Powiat  
Łódzki Wschodni z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętych pod drogę 
publiczną – powiatową Nr 1512E – ul. Tęczową, położonych w Gminie Tuszyn, obrębie 
Rydzynki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 196/58 o pow. 0,0129 ha, 
101/20 o pow. 0,0033 ha. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Sołtysa i Rady Sołeckiej Gałków Mały – Zachód 
o wsparcie Rodzinnego Rajdu Pieszo-Rowerowego, poprzez przekazanie materiałów 
promocyjnych i wyraził zgodę na udzielenie tego typu wsparcia. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 250/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PINB, I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PPP) 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”. 

2) Nr 251/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających 
z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 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 252/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 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”. 

4) Nr 253/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z brokerem 
ubezpieczeniowym oraz akceptacji projektu umowy brokerskiej na świadczenie 
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
 – 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”. 

5) Nr 254/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy 
przeprawy przez rzekę Moszczenica dla ciągu pieszo-jezdnego w drodze powiatowej 
nr 1150E w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej 
nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – 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 255/2019 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2927 E Pałczew – Wardzyn” etap II – 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 256/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego konferencji „Zrozumieć nastolatka” – 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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8) Nr 257/2019 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci 
i młodzieży – 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 258/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych 
XLII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 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 …………...………………….. 


