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PROTOKÓŁ NR 32/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 18 czerwca 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 31/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 31/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy Zespołu  
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, będący kolejnym elementem reformy 
systemu oświaty rozpoczętej w 2017 roku, dotyczącym przekształcania szkół 
ponadgimnazjalnych w szkoły ponadpodstawowe od 1 września 2019 roku. 

Pani Naczelnik przypomniała, że projekt został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu 
w dniu 30 maja 2019 roku i jest ponownie przedstawiany na posiedzeniu Zarządu 
w związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Łodzi dotyczącej 
tego projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, od dnia 1 września 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, będący kolejnym 
elementem reformy systemu oświaty rozpoczętej w 2017 roku, dotyczącym 
przekształcania szkół ponadgimnazjalnych w szkoły ponadpodstawowe od 1 września 
2019 roku. 

Pani Naczelnik przypomniała, że projekt został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu 
w dniu 30 maja 2019 roku i jest ponownie przedstawiany na posiedzeniu Zarządu 
w związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Łodzi dotyczącej  
tego projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, od dnia 1 września 2019 roku. 

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

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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 EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, od dnia 1 września 2019 roku. 

Przedstawiony w projekcie uchwały Rady Powiatu 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. 

Pani Naczelnik przypomniała, że przedmiotowy projekt został zaakceptowany przez 
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 30 maja 2019 roku. 

Przed podjęciem uchwały w tej sprawie niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii 
kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 
i 5a-7a ww. ustawy. 

Pani Naczelnik poinformowała, że Łódzki Kurator Oświaty pismem z dnia 14 czerwca 
2019 roku pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
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i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, od dnia 
1 września 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 (zmiana inicjatywy 
uchwałodawczej podjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 11 czerwca 2019 r.). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 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. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 860.962,00 zł, w tym: dochody bieżące – 
zwiększenie o kwotę 523.508,00 zł i dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 
337.454,00 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększającej plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 
6 930,00 zł; 

2) przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 257 267,00 zł 
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego 
w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”; 

3) zwiększenia planu dochodów przez domy pomocy społecznej o kwotę 203 244,00 zł; 

4) przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” w łącznej wysokości 110 450,00 zł, w tym: 
a) projekt pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego 

do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – 
80 000,00 zł, 

b) projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych 
i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego” – 30 450,00 zł; 

5) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 100 000,00 zł; 
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6) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
100 000,00 zł; 

7) zwiększenia planu środków otrzymywanych z gmin o kwotę 27 000,00 zł w związku  
z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych; 

8) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach 
bankowych powiatu oraz Starostwa Powiatowego o kwotę 20 000,00 zł; 

9) zwiększenia planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy 
wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania o kwotę 36 071,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 907 171,00 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 424 404,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 5 078,00 zł, 
b) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 7 700,00 zł, 
c) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 117 020,00 zł, 
d) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 276 573,00 zł, 
e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 

40 848,00 zł, 
f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 12 514,00 zł, 
g) 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 35 329,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 482 767,00 zł w związku z: 

a) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego: 

– pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E  
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” – zwiększenie o kwotę 257 267,00 zł, 

– pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E 
Kurowice – Dalków” – etap II – zwiększenie o kwotę 220 000,00 zł, 

– pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”– zwiększenie 
o kwotę 80 000,00 zł; 

b) wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej dla gminy Koluszki na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” w wysokości 41 500,00 zł; 

c) wykreśleniem z wykazu wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach” o wartości 116 000,00 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 46 209,00 zł. 
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Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi  
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 166 743,27 zł. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował  
proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023 i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, 
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków  
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 110 450,00 zł, 
poprzez zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 30 450,00 zł  
oraz poprzez zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały 
Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok po stronie 
dochodów i wydatków wynikają z przyznania środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w łącznej wysokości 110 450,00 zł, w tym: 

– projekt pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – 80 000,00 zł, 

– projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych 
i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego” – 30 450,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął 
w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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9. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  
przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 
 – ciąg dalszy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – 
włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne 
i zdrowotne. 

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

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały  
Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA – ciąg dalszy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś 
Priorytetowa – włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne 
i zdrowotne. 

Pani Łużniak zaproponowała, aby przedmiotowy projekt partnerski Centrum Usług 
Środowiskowych otrzymał nazwę: „WISIENKA – CD”. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę  
do projektu uchwały Rady Powiatu, zgodnie z przedstawioną propozycją. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego  
Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – CD” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – IX Oś Priorytetowa – włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi 
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielania pełnomocnictw do reprezentowania 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisywania umów z Instytucją 
Pośredniczącą i partnerami projektu oraz realizacji projektu. 

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

W związku z uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjętą podczas  
dzisiejszej Sesji Rady, Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
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o przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA – CD” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – 
włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych  
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie – Lidera projektu. 

 Partnerami projektu są: 
1) Gmina Andrespol / Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu; 
2) Gmina Tuszyn / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie; 
3) Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi. 

 Zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa Pani Marcie Stasiak – Członkowi Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Pani Urszuli Łużniak – Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 
w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ponadto zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa Pani Urszuli Łużniak – Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do reprezentowania Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przy realizacji ww. projektu w szczególności do: formułowania,  
składania i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Łódzkiego  
Wschodniego, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności, w tym  
do podpisywania umów o dofinansowanie ww. projektu z Instytucją Pośredniczącą,  
tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi oraz do podpisywania umowy z partnerami 
projektu, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu 
oraz dokumentów związanych z wdrożeniem i realizacją Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA – CD”. 

 Pełnomocnictwo, o którym mowa będzie obowiązywało na czas trwania projektu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej sprawie 
uwag i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (I LO, SOSW, PPP, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, DDP, 
PCPR, PUP Łódź – Wschód) 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: 
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1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie dochodów 
i wydatków; 

2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów 
i wydatków; 

3) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie dochodów; 

4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków; 

5) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 

6) Dzienny Dom Pomocy po stronie wydatków; 

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie dochodów i wydatków; 

8) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód po stronie dochodów i wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr IX/98/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 
do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 2, 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 wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 po stronie 
wydatków realizowanych przez: 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr IX/99/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie 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 11 do protokołu. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź – Wschód) 
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 oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 
w zakresie zadań własnych po stronie wydatków realizowanych przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 
3) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr IX/100/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 
do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 
w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie Dyrektorowi  
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją 
zadania inwestycyjnego w 2019 r. pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach 
inwalidzkich”. 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zostaje zobowiązany  
do wykonania i rozliczenia tego zadania inwestycyjnego, w terminie i na zasadach 
ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych i ustawie  
o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w tej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 2) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 327/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych 
oraz dokonanie zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 15 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 (na wniosek 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego  
przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 16 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonego na dzień  
31 grudnia 2018 roku. 

Pani Skarbnik przypomniała różnice pomiędzy skonsolidowanym bilansem Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, a sprawozdaniem finansowym, które było przyjmowane 
uchwałą Rady Powiatu.  

Sprawozdanie finansowe dla Powiatu oraz jednostek organizacyjnych składa się z 
następujących części: 

– Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 r. – 
dochody, 

– Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2018 r.– 
wydatki, 

– Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na dzień 31 grudnia 2018 r., 

– Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 
na dzień 31 grudnia 2018 r., 

– Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 
2018 r., 

– Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne 
na dzień 31 grudnia 2018 r., 

– Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych 
w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r., 

– Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2018 r., 

– Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań 
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r. 
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Bilans skonsolidowany stanowi połączenie sprawozdań finansowych, w których 
następuje sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki 
dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek 
współzależnych, z uwzględnieniem koniecznych wyłączeń i korekt. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
skonsolidowany bilans Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018 i podjął w tej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Starosta Łódzki Wschodni został zobowiązany do przekazania bilansu skonsolidowanego 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie 
nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków – etap II”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska poinformował, że podczas Sesji Rady Powiatu zostały zwiększone  
o kwotę 220 000,00 zł nakłady inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków – etap II”. 

W związku z tym Pan Naczelnik 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., dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 2924E Kurowice – Dalków – etap II” – oznaczenie sprawy Or.272.1.9.2019, wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

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

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

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

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2924 E 
Kurowice – Dalków na długości około 550 m obejmująca: 
1) wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni, 
2) wykonanie obustronnych poboczy, 
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3) wymianę 2 przepustów, 
4) renowację istniejących rowów. 

Pan Naczelnik poinformował również, że przedmiotowe zadanie jest planowane 
do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego 
przeznaczonych na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Dotychczas brak jest informacji potwierdzających przyznanie dla Powiatu łódzkiego 
Wschodniego środków finansowych w formie dotacji na realizację tej inwestycji. 

Przedstawiono informacje na temat wysokości środków zabezpieczonych w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku na wykonanie tego zadania. 

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

Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 1 października 2019 roku. 

W SIWZ ujęto warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 
i zdolności zawodowej. Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: 

1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  
jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy roboty obejmujące wykonanie 
nawierzchni bitumicznych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 

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

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu 
zamawiający określił wysokość wadium w kwocie 3 000,00 zł i wskazał wymagania 
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zażąda od wybranego 
Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10,0 % ceny całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 5 lipca 2019 r. do godziny 10:00. 

Do niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmie 2 kryteria oceny ofert. Przy wyborze 
oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagą: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga 60 %, 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi (powyżej 60 miesięcy) – waga 40 %. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 2924E Kurowice – Dalków – etap II”. 

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zlecenie usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych do wykorzystania 
w trakcie konferencji w projekcie pn. „Rozwój budownictwa pasywnego 
i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych 
w Wiśniowej Górze”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z realizowaną przez Gminę 
Andrespol inwestycją pn.: „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – 
budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”, 
zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o Uchwałę Nr 2185/2018 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 roku, na dostawę 
materiałów promocyjnych w ramach zadań promocyjnych realizowanych przez Powiat 
Łódzki Wschodni. 

W ramach rozpoznania rynku wystąpiono do 3 potencjalnych wykonawców  
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. W rezultacie uzyskano 3 oferty  
w następujących cenach brutto: 982,77 zł, 1 033,20 zł, 1 025,82 zł. 

Pan Burzyński poinformował, że najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła  
Firma CORLAND Sp. z o.o., ul. Sardyńska 1/25, 02-761 Warszawa; Oddział w Łodzi: 
ul. Gdańska 54/308, 90-612 Łódź, za cenę brutto: 982,77 zł. 

W związku z tym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o wyrażenie zgody na zlecenie usługi wykonania 
i dostawy materiałów promocyjnych z wymienioną wyżej firmą w ramach zadań 
promocyjnych dotyczących przedmiotowego zadania. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
oraz wyraził zgodę na zlecenie usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych 
do wykorzystania w trakcie konferencji w projekcie pn. „Rozwój budownictwa 
pasywnego i energooszczędnego – budowa Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych 
w Wiśniowej Górze”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Koluszkach. 

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

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie  
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

 Proponowany skład komisji: 

Przewodniczący: 

1) Zofia Sójka – przedstawiciel organu prowadzącego 

Członkowie Komisji: 

2) Agnieszka Biała – przedstawiciel organu prowadzącego 

3) Małgorzata Szelest – przedstawiciel organu prowadzącego 

4) Dorota Masłocha – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi 

5) Teresa Lasota – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi 

6) Maria Kowalska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi 

7) Aleksandra Szymczyk – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 

8) Marzena Zychla – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 

9) Dorota Jendrzejewska – przedstawiciel Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 

10) Agnieszka Turek – przedstawiciel Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach 

11) Anna Truszczyńska – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Koluszkach 

12) Jan Lipiński – przedstawiciel Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  
Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Koluszkach. 

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

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie  
Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pani Zofii Sójki, do uczestnictwa w komisji 
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konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

Upoważnienie będzie obowiązywać od dnia 9 lipca 2019 r. na czas pracy komisji 
konkursowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej sprawie 
uwag i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia  
kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Koluszkach. 

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

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie 
Radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pani Agnieszki Białej, do uczestnictwa 
w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

Upoważnienie będzie obowiązywać od dnia 9 lipca 2019 r. na czas pracy komisji 
konkursowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej sprawie 
uwag i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu 
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach. 

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

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Jej 
jako Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do uczestnictwa w komisji 
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

Upoważnienie będzie obowiązywać od dnia 9 lipca 2019 r. na czas pracy komisji 
konkursowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej sprawie 
uwag i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją 
w roku 2019 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

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

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie  
Panu Krzysztofowi Serwie – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w roku 2019 zadań ujętych  
w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”, w tym polegających na zakupie książek niebędących 
podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Koluszkach, z przeznaczeniem dla Technikum nr 1 w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach zostaje zobowiązany 
do zrealizowania i rozliczenia wskazanych powyżej zadań w terminie i na zasadach 
ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie 
o finansach publicznych oraz w umowie nr 273/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. 
o udzielenie dotacji Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na ten cel. 

26. 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 poinformowała o skierowaniu dziecka z niepełnosprawnością 
w stopniu lekkim do jednego z oddziałów zaplanowanych w arkuszu organizacji roku 
szkolnego 2019/2020 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 
(łączony oddział klasy II i III). 

Przyjęcie tego dziecka do jednego z oddziałów nie generuje dodatkowych kosztów. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

27. Przedstawienie pisma dyrektora SOSW w Koluszkach, dotyczącego zwiększenia 
wymiaru zatrudnienia dla psychologa. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 
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Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach, dotyczącego zwiększenia wymiaru zatrudnienia  
dla psychologa z 1/2 etatu na 1 etat, od 1 września 2019 roku. 
Zwiększenie wymiaru zatrudnienia psychologa argumentowano rozszerzeniem zakresu 
zadań psychologa w szkole (zmiany dotyczące opieki psychologiczno – pedagogicznej). 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonym piśmie, którego kopia 
stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Pani Naczelnik poinformowała, że zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania 
Ośrodka istnieje zapis mówiący o konieczności zatrudnienia psychologa w ramach 
pełnego etatu, ale należy również mieć na względzie sposób funkcjonowania Ośrodka. 

Dodała, że obecnie opieką SOSW w ramach internatu jest objętych 7 dzieci,  
zatem zwiększenie wymiaru zatrudnienia psychologa nie jest do końca zasadne. 

Ponadto w świetle zmian na stanowisku dyrektora SOSW, Pani Małgorzata Szelest 
zaproponowała, aby ewentualne zmiany zatrudnienia były rozpatrywane przez 
„nowego” dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, 
który będzie organizował czas pracy tej placówki. 

Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionej propozycji. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, 
obręb Natolin, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 73/1. 

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował o wystąpieniu byłych właścicieli działki położonej w gminie Nowosolna, 
obręb Natolin, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 73/1, o powierzchni 
0,0307 ha, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1150E z propozycją 
zawarcia ugody za odszkodowaniem w wysokości 50 zł/ 1m2, tj. za kwotę 15 350 zł. 

Przedmiotowa nieruchomość przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 

W związku z tym zaproponowano wyrażenie zgody na zawarcie ugody i wypłatę 
przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania za przedmiotową nieruchomość 
w proponowanej wysokości.  

Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z działu 700 rozdziału 70005 §4590 (zadania własne). 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną 
w gminie Nowosolna, obręb Natolin, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 73/1. 
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Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 28 
do protokołu. 

Do zawarcia ugody upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

29. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w obrębie Kruszów, oznaczonej nr 245 o pow. 5,1121 ha 
(wydzielono m.in. działkę nr 245/1 o pow. 0,0203 ha – pod drogę powiatową). 

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział nieruchomości położonej 
w obrębie Kruszów, oznaczonej nr 245 o powierzchni 5,1121 ha. 

W wyniku podziału zostały wydzielone działki: 

– nr 245/1 o powierzchni 0,0203 ha – droga powiatowa, 

– nr 245/2 o powierzchni 4,7269 ha, 

– nr 245/3 o powierzchni 0,1824 ha, 

– nr 245/4 o powierzchni 0,1825 ha. 

Powstała w wyniku podziału działka nr 245/1 o powierzchni 0,023 ha została wydzielona 
pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej i z mocy prawa przechodzi na własność 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między 
dotychczasowym właścicielem a właściwym organem. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej 
decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 
Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że w tej sprawie właściciel nieruchomości wystąpił 
z wnioskiem o wypłatę przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania na poziomie  
25 zł/ 1m2, w związku z tym Pan Biliński zaproponował, aby nie składać odwołania od tej 
decyzji do SKO w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu odstąpił od przysługującego 
prawa do złożenia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi. 

Na prośbę Zarządu Powiatu, Pan Naczelnik Biliński uszczegółowił procedurę dalszego 
postępowania w przypadku podziału nieruchomości. 
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30. Przedstawienie informacji firmy Agro Trade Grzegorz Bujak, będącej podwykonawcą 
firmy TRACTEBEL ENGINEERING S.A. opracowującej dokumentację geologiczną 
dla zadania „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”, na temat 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 

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

Pan Bogusław Biliński przedstawił informacje na temat wystąpienia firmy Agro Trade 
Grzegorz Bujak, będącej podwykonawcą firmy TRACTEBEL ENGINEERING S.A. 
opracowującej dokumentację geologiczną dla zadania „Przebudowa sieci gazowej 
w ramach obwodnicy Łodzi”, na temat realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Na nieruchomości będącej we władaniu Powiatu oznaczoną jako działka nr 950/4,  
obręb 0012 Rzgów przewidywane jest wykonanie odwiertów.  
Plik dokumentów dotyczących tej sprawy stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami po konsultacji z Naczelnikiem 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska uzgodnił,  
że zostanie udzielona odpowiedz, że zostanie wydana decyzja administracyjna dotycząca 
zajęcia pasa drogowego. 

Pan Zbigniew Burzyński dodał, że w odpowiedzi na informację z firmy Agro Trade 
Grzegorz Bujak zostanie wydane zezwolenie w formie decyzji za zajęcie pasa drogowego  
w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i zostanie 
ustalona odpłatność za zajecie pasa drogowego. 
Pan Burzyński nadmienił, że zostaną ustalone warunki prowadzenia tych prac, wskazał, 
że odwierty mają zostać wykonane poza infrastrukturą drogową i dodał, że wykonanie 
odwiertu nie wpłynie na cechy użytkowe drogi. 

31. Omówienie kwestii związanych z zagospodarowaniem pomieszczeń w budynku 
przy ul Sienkiewicza 3 w Łodzi, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego omówiła projekt umowy 
najmu dodatkowych powierzchni biurowych w nieruchomości wspólnej położonej  
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 oraz o rozmowach prowadzonych przez przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w Łodzi z przedstawicielami Zarządu Nieruchomości 
Województwa Łódzkiego. 

 Przedmiotem umowy jest najem lokali biurowych usytuowanych na V i VI piętrze  
o łącznej powierzchni użytkowej 351,09 m2. Wysokość ustalonego miesięcznego czynszu 
wyniesie 3,50 zł netto za 1 m2, plus obowiązujący podatek VAT. Łączna miesięczna 
wartość czynszu najmu wyniesie 1 511,45 zł brutto. Stawka ta nie obejmuje kosztów 
bieżących utrzymania nieruchomości wspólnej. Strony uzgodniły, że Powiat Łódzki 
Wschodni będzie ponosił 5,88 % kosztów bieżących utrzymania nieruchomości wspólnej. 
Umowa zostanie zawarta ma czas nieoznaczony od 1 lipca 2019 roku. 
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Każdej ze stron przysługuje prawo sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenie 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Pani Redmann poinformowała ponadto, że zgodnie z ustaleniami z Zarządem 
Nieruchomości Województwa Łódzkiego nastąpi zamiana pomieszczeń na 15 piętrze 
(1503, 1504, 1504a, 1505, 1508) na pomieszczenia na 6 piętrze (608, 609, 610, 611) 
oraz pomieszczenie nr 2 na parterze. 
Przeniesienie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na piętro 6 spowoduje, 
że pomieszczenia na 15 piętrze nie będą wykorzystywane jako pomieszczenia na stały 
pobyt ludzi w myśl ekspertyzy technicznej, dotyczącej warunków bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. W pomieszczeniu nr 2 na parterze budynku została przygotowana 
wydziałowa składnica dokumentów dla Wydziału Geodezji i Kartografii. 

 Plik dokumentów zawierający korespondencję z ZNWŁ oraz projekt umowy najmu, 
stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała o planowanym 
zagospodarowaniu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
na potrzeby składnicy akt archiwum zakładowego. 

Dyskutowano na temat kosztów ewentualnej budowy obiektu dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 

Pani Redmann przedstawiła wstępny harmonogram działań związanych z remontem  
pomieszczeń biurowych, umeblowaniem i przystosowaniem dla potrzeb zmiany 
lokalizacji Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Pan Paweł Pomorski – Członek Zarządu Powiatu zwrócił uwagę na możliwość podjęcia 
rozmów w sprawie niezagospodarowanych budynków pozostających we władaniu 
Uniwersytetu Łódzkiego, w celu ewentualnego umożliwienia utworzenia alternatywnej 
lokalizacji siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

32. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Urszula Łużniak poinformowała o planowanej w dniu 26 czerwca 2019 r.  
wizycie delegacji przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej z Ukrainy  
wraz z opiekunem i tłumaczem. 
Wizyta studyjna do Polski związana jest z realizacją projektu „Usługi społeczne 
w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie”. 
Goście zostaną przyjęci w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

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

przed Sesją Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

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; 

4) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023 (zmiana inicjatywy uchwałodawczej podjętej 
przez Zarząd Powiatu w dniu 11 czerwca 2019 r.); 

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

 Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – ciąg dalszy” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – 
włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

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 zapoznał się z pismem dyrektora SOSW w Koluszkach, dotyczącym 
zwiększenia wymiaru zatrudnienia dla psychologa. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą 
podział nieruchomości położonej w obrębie Kruszów, oznaczonej nr 245 o powierzchni 
5,1121 ha (wydzielono m.in. działkę nr 245/1 o pow. 0,0203 ha – pod drogę powiatową). 
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 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją firmy Agro Trade Grzegorz Bujak, będącej 
podwykonawcą firmy TRACTEBEL ENGINEERING S.A. opracowującej dokumentację 
geologiczną dla zadania „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”, 
na temat realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z kwestiami związanymi z zagospodarowaniem pomieszczeń 
w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 322/2019 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego Centrum 
Usług Środowiskowych „WISIENKA – CD” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – IX Oś Priorytetowa – włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 
Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz udzielania pełnomocnictw 
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie podpisywania 
umów z Instytucją Pośredniczącą i partnerami projektu oraz realizacji projektu 
 – 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 323/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego (I LO, SOSW, PPP, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej 
Górze, DDP, PCPR, PUP Łódź – Wschód) 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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3) Nr 324/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 2, 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”. 

4) Nr 325/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź – Wschód) 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”. 

5) Nr 326/2019 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 
w 2019 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”. 

6) Nr 327/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2019 (na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 



25 

 

 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 328/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 2) 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”. 

8) Nr 329/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
(na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) – 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 330/2019 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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10) Nr 331/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków – 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”. 

11) Nr 332/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zlecenie usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych do wykorzystania 
w trakcie konferencji w projekcie pn. „Rozwój budownictwa pasywnego 
i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych 
w Wiśniowej Górze” – 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 333/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego 
w Koluszkach – 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 334/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata 
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 
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 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

14) Nr 335/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Radnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata 
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 
 – 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 336/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach – 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 337/2019 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją  
w roku 2019 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu 
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 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”. 

17) Nr 338/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obręb Natolin, 
oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 73/1 – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


