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PROTOKÓŁ NR 29/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 30 maja 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 28/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 28/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika 
w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń 
Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Łódzkiego, w którym zaproponowano udzielenie pomocy finansowej w 2019 r. 
gminie Andrespol do kwoty 100.000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej 
w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz 
z rozbudową sieci wodociągowej”. 

Przedłożony projekt uchwały został przygotowany na podstawie wniosku gminy 
Andrespol o ujednolicenie nazwy zadania, które swym zakresem obejmuje modernizację 
ul. Słowiańskiej i na które przyznana została pomoc finansowa z budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w wysokości 100.000,00 zł. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa 
chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości 
Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” w 2019 r., która stanowi  
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały, w którym zaproponowała dokonanie 
następujących zmian: 
1) w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 
2) w planie dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2019 r.; 
3) w planie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2019 roku, 

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

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany na podstawie 
wniosku gminy Andrespol o ujednolicenie nazwy zadania, które swym zakresem 
obejmuje modernizację ul. Słowiańskiej i na które przyznana została pomoc finansowa 
z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 100.000,00 zł: 

– „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" – zmniejszenie 
o kwotę 100.000,00 zł, 

– Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji 
w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” – 
zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

Po zakończeniu VIII Sesji Rady Powiatu obrady Zarządu Powiatu wznowiono. 
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po Sesji Rady Powiatu 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

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

2) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie dochodów; 

3) Dzienny Dom Pomocy po stronie wydatków. 

Zmian po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr VIII/90/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań 
własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym na rok 2019 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie 
zadań własnych po stronie dochodów oraz w zakresie zadań zleconych po stronie 
wydatków. 

Zaproponowano dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2019 realizowanym 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych po stronie 
wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr VIII/91/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych 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 własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr VIII/93/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.  

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 uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie: Decyzji Wojewody Łódzkiego, Decyzji Ministra Finansów). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków 
ogółem o kwotę 270.820,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez: 

1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 

2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji: 
1) Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.100.2019 z dnia 16 maja 2019 r.; 
2) Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.89.2019.MF.1223 z dnia 20 maja 2019 r. 

Po zapoznaniu wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (KP PSP) w zakresie zadań zleconych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 289/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 maja 
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 
w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji: 
1) Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.100.2019 z dnia 16 maja 2019 r.; 
2) Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.89.2019.MF.1223 z dnia 20 maja 2019 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PUP Łódź – Wschód, PCPR, SOSW) w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań zleconych oraz zmiany w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zleconych zgodnie i zadań 

własnych; 
3) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 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) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 
4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Po zapoznaniu wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 
przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
obejmują zmniejszenie dochodów i wydatków w roku 2019 o kwotę 13.041,00 zł 
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.116.2019 z dnia 27 maja 
2019 roku. 

Zmiany obejmują realizację dochodów i wydatków sklasyfikowanych w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 120.534,27 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2019 – 2023 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zmniejszenie planu dochodów i wydatków 
ogółem o kwotę 13.041,00 zł w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.116.2019 z dnia 27 maja 2019 roku. 
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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 12 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 293/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 maja  
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, 
dokonuje się zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie 
zadań własnych po stronie dochodów oraz zmiany planu finansowego Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.116.2019 z dnia 27 maja 2019 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku 
budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przekazanie uprawnień 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których 
realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019 następującym kierownikom jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

1) Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 

2) Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;  

3) Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach; 

4) Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 
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5) Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach; 

6) Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

7) Kierownikowi Dziennego Domu Pomocy; 

8) Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

9) Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

10) Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 

11) Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego; 

12) Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska poinformowała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej 
wiadomości w terminie: o którym mowa w art. 38 informacje ogłaszane w „Monitorze 
Polskim", - informację obejmującą: 

a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, 

b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków 
publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2, 

c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 państwowy dług publiczny, 
ust. 1 pkt 4, 

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których 
gwarancje i poręczenia dotyczą, 

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 
500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 
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Dochody ustalone w wysokości 63 494 632,86 zł zostały wykonane na kwotę 
64 045 160,22 zł, co stanowi 100,87 % planu, w tym: 

– dochody bieżące ustalone w wysokości 57 754 922,58 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 58 741 416,76 zł (101,71 % planu), 

– dochody majątkowe ustalone w wysokości 5 739 710,28 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 50303 743,46 zł (92,40 % planu). 

Przychody ustalone na kwotę 3 231 568,00 zł zostały wykonane w wysokości 
5 956 579,79 zł, co stanowi 184,32 % planu. 

Wydatki ustalone na kwotę 66 708 172,86 zł został wykonany w wysokości 
64 247 093,73 zł, co stanowi 96,31 % planu, w tym: 

– wydatki bieżące ustalone na kwotę 50657 130,13 zł zostały zrealizowane w wysokości 
48 484 219,20 zł, co stanowi 96,31 % planu, 

– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 16 051 042,73 zł zostały zrealizowane 
w wysokości 15 762 874,53 zł, co stanowi 98,20 % planu. 

Rozchody zaplanowane w wysokości 18 028,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 
18 027,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. 

W 2018 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji; w zakresie podatków i opłat; 
nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń oraz nie rozłożono spłat na raty w kwocie 
przewyższającej łącznie 500,00 zł. 

Załączono wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął informację 
obejmującą: 

1) wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r.; 

2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w 2018 r.; 

3) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
w 2018 r.; 

4) kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.; 

5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2018 r., z wymienieniem podmiotów, 
których gwarancje i poręczenia dotyczą,; 

6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 r. 
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 
umorzenia; 

7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej. 
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Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 

Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Sołtysa wsi Wardzyn, Rady Sołeckiej 
Sołectwa Wardzyn oraz mieszkańców Wardzyna dotyczącej budowy chodnika/ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2923E na odcinku Wardzyn – Brójce. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w dniu 12 marca 2019 r. do kancelarii 
Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęło pismo Sołtysa wsi Wardzyn oraz Rady 
Sołeckiej Sołectwa Wardzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do budowy chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2923E na odcinku Wardzyn – Brójce. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w związku z powierzeniem Gminie Brójce, na mocy 
zawartego porozumienia, wykonywanie niektórych zadań zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie gminy Brójce, Starosta Łódzki Wschodni w dniu 17 kwietnia 
2019 r. wystąpił do Wójta Gminy Brójce z prośbą o opinię dotyczącą wnioskowanego 
zamierzenia. 
Jednocześnie, w ramach własnej analizy zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach 
powiatowych, zestawiono poniesione dotychczas i zaangażowane w bieżącym roku 
koszty na modernizację dróg powiatowych na obszarze sołectwa Wardzyn.  

W swojej opinii Wójt Gminy Brójce uznał za celową budowę wnioskowanego elementu 
infrastruktury drogowej nadmieniając jednocześnie, iż z powodu zaplanowanych 
kosztownych inwestycji kanalizacyjnych na obszarze gminy nie będzie w najbliższych 
latach możliwości wsparcia finansowego zamierzenia przez Gminę Brójce. 

W tej sytuacji Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, działający jako ustawowy 
Zarządca Dróg Powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, w oparciu 
o przeprowadzoną wcześniej analizę finansową oraz analizę potrzeb zwiększenia 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników dróg na terenie całego powiatu zważył, 
iż w miejscowości Wardzyn na inwestycje obejmujące budowę chodników w drogach 
powiatowych poniesiono w 2015 r. wydatki przekraczające 350 tys. zł, w roku 2018 r. – 
1.1 mln zł, a w roku bieżącym, na kontynuację przebudowy drogi przez wieś, podjęte 
zostało zobowiązanie o wartości przeszło 800 tys. zł.  

Zatem inwestycje w bezpieczeństwo ruchu pieszych na drogach powiatowych 
na obszarze sołectwa Wardzyn należą do największych w powiecie łódzkim wschodnim 
w odniesieniu do pozostałych 96 sołectw położonych na terenie powiatu.  
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Wobec braku możliwości wsparcia finansowego zadania przez Gminę Brójce, 
wyrażonego w opinii z dnia 6 maja 2019 r., zaplanowanie realizacji przedsięwzięcia przez 
Powiat nie jest obecnie możliwe. 

W związku z przedstawionymi zagadnieniami, Pan Zbigniew Burzyński zaproponował, 
aby Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, po rozpatrzeniu petycji Sołtysa  
wsi Wardzyn, Rady Sołeckiej Sołectwa Wardzyn oraz mieszkańców Wardzyna z dnia 
27 lutego 2019 r., uzupełnionej w dniu 28 marca 2019 r., dotyczącej budowy 
chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2923E na odcinku Wardzyn – 
Brójce, zdecydował o odmowie jej uwzględnienia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawioną propozycję i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 
Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji deszczowej 
do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w postępowaniu pn. „Budowa kanalizacji 
deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej 
w Stróży” – znak Or.272.1.7.2019, w wyznaczonym terminie złożono 2 niżej wymienione 
oferty: 

1) Oferta nr 1: „REBUD” C. Krygier, M. Michalski, W. Remba Sp. j., 97-400 Bełchatów, 
ul. św. Alberta Chmielowskiego 1. Cena: 360 130,17 zł brutto; 

2) Oferta Nr 2: INSTYLE Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 
Andrespol. Cena: 188 041,79 zł brutto. 

Obaj oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia w terminie do 2 września 2019 r., 
okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące oraz zaakceptowali warunki płatności zawarte 
w ofercie: w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury 
potwierdzonej protokołem odbioru. 

W imieniu Komisji Przetargowej Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez INSTYLE Dorota Danielczyk, 
Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol, jako oferty najkorzystniejszej 
w świetle kryteriów oceny ofert określonych przez zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu, z ceną za realizację przedmiotowego zamówienia 188 041,79 zł brutto 
oraz okresem gwarancji i rękojmi 84 miesięcy. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 



12 

 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wynik postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” etap II. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – 
Wardzyn” etap II – oznaczenie sprawy Or.272.1.5.2019 oraz jego zakończeniem 
poprzez wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy realizację tego zadania, przedstawia 
do zatwierdzenia protokół z ww. postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 
sanitariatów w ramach zadania pn. „Modernizacja łazienek w budynku WTZ 
w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat 
Łódzki Wschodni realizacją zadania pn.: „Modernizacja łazienek w budynku WTZ 
w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”, zostało przeprowadzone postępowanie 
o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w budynku 
użytkowanym na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

 W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła 
Firma P.H.U. „Kamena” Paweł Kazimierczak, ul. Kochanowskiego 6, 95-040 Koluszki, 
za cenę 15 000,00 zł brutto. 
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W związku z przedstawionymi informacjami Pan Zbigniew Burzyński wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o wyrażenie 
zgody na zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 
sanitariatów w ramach zadania pn. „Modernizacja łazienek w budynku WTZ 
w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie robót 
budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w ramach zadania 
pn. „Modernizacja łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 

21. Przedstawienie informacji o skierowaniu dziecka do jednego z oddziałów 
zaplanowanych w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 SOSW w Koluszkach. 

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

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała o skierowaniu dziecka do jednego z oddziałów zaplanowanych  
w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach, od 1 września 2019 roku. 

Chodzi o przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością umiarkowaną do zespołu  
edukacyjno-terapeutycznego, co nie było zaplanowane w arkuszu zatwierdzanym 
przez Zarząd Powiatu. 

Proponowana zmiana nie będzie powodowała dodatkowych kosztów. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje i nie zgłosił uwag. 

22. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na realizację zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w SOSW w Koluszkach, w okresie:  
3-21 czerwca 2019 r. 

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

W związku z podaniem złożonym przez rodziców dziecka, Pani Małgorzata Szelest 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na realizację zajęć  
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w Specjalnym Ośrodku  
Szkolno – wychowawczym w Koluszkach, w okresie: 3-21 czerwca 2019 roku. 
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Koszt realizacji tych zajęć w wymiarze 1 godziny wyniesie około 181 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. 

23. Przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

1) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach; 
2) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach; 
3) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, 
od dnia 1 września 2019 roku. 

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

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, będące kolejnym elementem reformy systemu oświaty rozpoczętej 
w 2017 roku, dotyczącym przekształcania szkół ponadgimnazjalnych w szkoły 
ponadpodstawowe od 1 września 2019 roku. 

Zaproponowano zmianę nazw tych szkół w sposób następujący: 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach otrzyma nazwę: Zespół Szkół nr 1 
w Koluszkach – kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu, 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach otrzyma nazwę: Zespół Szkół nr 2 
w Koluszkach – kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Nowe nazwy szkół zostały zaproponowane w porozumieniu z radami pedagogicznymi. 

Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące,  
tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu 
lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b 
ustawy, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

Przedstawiony w projekcie uchwały plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu zawiera wszystkie 
szkoły prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni oraz szkoły ponadpodstawowe 
prowadzone przez inne organy prowadzące. 

Kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Przed podjęciem uchwały niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty 
o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a 
ww. ustawy. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
projekty uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

24. Przedstawienie pisma OSP w Tuszynie w sprawie wsparcia finansowego i ufundowania 
upominków dla uczestników imprezy plenerowej pt. „Przegląd Sikawek Konnych”. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła pismo Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tuszynie w sprawie wsparcia finansowego i ufundowania upominków 
dla uczestników imprezy plenerowej pt. „Przegląd Sikawek Konnych”. 

Impreza odbędzie się 14 lipca 2019 roku przy placu przy ulicy Żeromskiego w Tuszynie. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Pani Marta Stasiak nadmieniła, że w poprzednich latach taka impreza nie była 
finansowana przez Powiat Łódzki Wschodni i zaproponowano, aby w tym roku 
z budżetu Powiatu przeznaczyć środki finansowe na ten cel. 

Na kolejne posiedzenie Zarządu zostanie przygotowana uchwała w tej sprawie. 

25. Przedstawienie pisma Komitetu Organizacyjnego Marszu dla Życia i Rodziny 
w Koluszkach w sprawie objęcia patronatem tej inicjatywy i udzielenie pomocy 
technicznej i finansowej przy organizacji tego wydarzenia oraz ufundowanie nagród. 

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

Pani Marta Stasiak przedstawiła pismo Komitetu Organizacyjnego Marszu dla Życia 
i Rodziny w Koluszkach w sprawie objęcia patronatem tej inicjatywy i udzielenie  
pomocy technicznej i finansowej przy organizacji tego wydarzenia oraz ufundowanie 
nagród. Marsz odbędzie się 16 czerwca 2019 roku. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Pani Marta Stasiak wskazała, że w ubiegłym roku na organizację tego wydarzenia 
przeznaczono środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 500 zł, natomiast 
wydatkowano środki w kwocie około 300 zł. 
Zaproponowano, aby w tym roku przeznaczyć na ten do 300 zł. 

Na kolejne posiedzenie Zarządu zostanie przygotowana uchwała w tej sprawie. 
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26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o dokonanie zmian w Uchwale Nr 213/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Zmiana dotyczy zwiększenia liczby etatów Wydziału Geodezji i Kartografii o 1 etat 
w związku z wnioskiem złożonym przez Naczelnika Wydziału GiK o zatrudnienie 
jednej osoby na pełen etat do wykonywania zadań związanych z weryfikacją prac 
geodezyjnych oraz aktualizacją prowadzonych baz danych. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

W związku z tym zaproponowano dokonanie zmian w § 1 ust. 1, który otrzyma 
brzmienie: 
 „1. Ustala się na rok 2019 plan etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi w ilości 
124,2 etatu”. 
Załącznik do zmienianej Uchwały otrzyma brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej 
Uchwały. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

27. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała o pobycie 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach w związku z organizacją w tej szkole  
tzw. „Dni otwartych”. 

Pani Wicestarosta poinformowała, że do Szkoły przybyli potencjalni przyszli 
uczniowie z terenu gminy Koluszki jak również z terenu powiatów: brzezińskiego, 
tomaszowskiego i wyraziła nadzieję na utworzenie od 1 września 2019 roku 
przynajmniej 3 oddziałów klas pierwszych w I LO. 

W związku z planowaną rozbudową tej szkoły, w posiedzeniu Zarządu Powiatu 
uczestniczył również Pan Paweł Lewiak – Dyrektor I LO w Koluszkach, który 
przedstawił swoją opinię na temat rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki 16. 

Pan Dyrektor wskazał na dobrą promocję tej szkoły, podkreślił, że wyniki matur 
są bardzo dobre, pomimo skromnych warunków lokalowych, a dobry wizerunek 
Szkoły spowodowałby zwiększenie naboru do klas. 
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Pan Paweł Lewiak podkreślił, że w tym roku będzie prowadzony nabór do 4-letniego 
Liceum. Obecnie w szkole jest 12 oddziałów klasowych i istnieje konieczność 
podziału na grupy językowe. Ponadto od nowego roku szkolnego planowane jest 
nauczanie języka hiszpańskiego w I LO – jako nowego języka obcego. 

Pan Dyrektor dodał, że po naborze na rok szkolny 2019/2020 zwiększy się liczba 
oddziałów, a ponadto zostanie wprowadzony 4-letni cykl kształcenia w Liceum, 
co dodatkowo zwiększy zapotrzebowanie na dodatkowe sale lekcyjne, dlatego 
wskazaną i potrzebną jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16. 

Pan Paweł Pomorski – Członek Zarządu Powiatu zasygnalizował ewentualne 
zwiększenie udziału I LO w rozbudowie tego budynku, ze względu na znaczne 
potrzeby liceum. 

Pani Wicestarosta zasygnalizowała ewentualne umieszczenie klas językowych 
w nowo wybudowanym obiekcie. 

W związku z omawianymi zagadnieniami planowany jest wyjazd Zarządu Powiatu 
do I LO w Koluszkach. 

 Pani Wicestarosta poinformowała o wypowiedzeniu złożonym przez dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 



18 

 

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

przed Sesją Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację  
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w ul. Słowiańskiej w ramach 
zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz 
z rozbudową sieci wodociągowej” w 2019 r.; 

2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

po Sesji Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o skierowaniu dziecka do jednego z oddziałów 
zaplanowanych w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 SOSW w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka realizowanych w SOSW w Koluszkach, w okresie: 3-21 czerwca 2019 r. 

 Zarząd Powiatu wstępnie pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego: 

1) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach; 

2) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach; 

3) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  
i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, 
od dnia 1 września 2019 roku. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi pismami: 

– OSP w Tuszynie w sprawie wsparcia finansowego i ufundowania upominków 
dla uczestników imprezy plenerowej pt. „Przegląd Sikawek Konnych”, 

– Komitetu Organizacyjnego Marszu dla Życia i Rodziny w Koluszkach w sprawie 
objęcia patronatem tej inicjatywy i udzielenie pomocy technicznej i finansowej 
przy organizacji tego wydarzenia oraz ufundowanie nagród. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 286/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 2, I LO, DDP) 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”. 

2) Nr 287/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

3) Nr 288/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi 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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4) Nr 289/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie Decyzji: Wojewody Łódzkiego, Ministra Finansów) – 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

5) Nr 290/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (KP PSP) 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”. 

6) Nr 291/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PUP Łódź – Wschód, PCPR, SOSW) 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”. 
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7) Nr 292/2019 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 – 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 293/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

9) Nr 294/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (DPS w Wiśniowej Górze) 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”. 

10) Nr 295/2019 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku 
budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
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działania poszczególnych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy 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”. 

11) Nr 296/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających 
z art. 37 ust. 1 pkt 2 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”. 

12) Nr 297/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Sołtysa wsi Wardzyn, Rady Sołeckiej 
Sołectwa Wardzyn oraz mieszkańców Wardzyna dotyczącej budowy chodnika/ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2923E na odcinku Wardzyn – 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”. 

13) Nr 298/2019 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji deszczowej 
do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” 
 – 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”. 

14) Nr 299/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E 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”. 

15) Nr 300/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 
sanitariatów w ramach zadania pn. „Modernizacja łazienek w budynku WTZ 
w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

16) Nr 301/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi – 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”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

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


