
PROTOKÓŁ 42/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 14 sierpnia 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.

Pani Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni otworzyła posiedzenie Zarządu 
i stwierdziła kworum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu Nr 41/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

Protokół Nr 41/19 z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie.

4. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach 
za I półrocze 2019 roku.

Pan Marcin Rzesiewski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przedstawił 
sprawozdanie rzeczowo-finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach za I półrocze 2019 roku (załącznik nr 3 
do protokołu).

Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.

5. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku.

Pani Małgorzata Pacho-Kuląg - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
przedstawiła sprawozdanie rzeczowo-finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku(załącznik nr 
4 do protokołu).



Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.

6. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Wydziału Geodezji i Kartografii 
za I półrocze 2019 roku.

Pan Michał Kotynia - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii przedstawił 
sprawozdanie rzeczowo-finansowe Wydziału Geodezji i Kartografii za I półrocze 
2019 roku (załącznik nr 5 do protokołu).

Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ponadto omówiono realizację projektu e-usług województwa łódzkiego w związku 
z przeprowadzonym przetargiem i otwarciem ofert na wdrożenie geoportalu. Oferta 
opiewa na kwotę 116 tys. zł i przewyższa ona zaplanowaną kwotę o 16 tys. zł. Koszt 
wdrożenia modułów szacowany był dla poszczególnych powiatów osobno i oferent 
musiał zadeklarować wartość projektu dla poszczególnych powiatów. W niektórych 
przypadkach oferta jest niższa, natomiast w przypadku Powiatu Radomszczańskiego 
wartość oferty jest wyższa o 40 tys. zł. W przypadku Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
oferta jest o 16 tys. zł wyższa. Przetarg musi być rozstrzygnięty w całości.

Pani Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz zapytała o możliwość zainstalowania 
na stanowiskach pracy w Rzgowie i Tuszynie terminala do płatności kartą.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że po przeniesieniu Wydziału Geodezji i Kartografii 
do siedziby Starostwa planowane jest przeniesienie terminala do zamiejscowego 
stanowiska pracy w Rzgowie. Wcześniej Burmistrz Tuszyna występował w tej sprawie 
i planowany jest zakup nowego terminala dla stanowiska pracy w Tuszynie. Gmina 
Rzgów nie występowała wcześniej o terminal.

Przedłożone zostało następnie sprawozdanie z likwidacji Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Proces 
likwidacji przeprowadzony został zgodnie z harmonogramem.

7. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami za I półrocze 2019 roku.

Pan Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
sprawozdanie rzeczowo-finansowe Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
za I półrocze 2019 roku (załącznik nr 6 do protokołu).

Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 



i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Sporządzenie mapy do celów prawnych" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Sporządzenie mapy do celów prawnych" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy 
omówił Pan Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Opracowanie geodezyjne w postaci mapy niezbędne jest do celów prawnych związanych 
z księgami wieczystymi.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Sporządzenie mapy do celów prawnych" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy 
(załącznik nr 7 do protokołu).

9. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za I półrocze 2019 roku.

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił sprawozdanie rzeczowo-finansowe Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za I półrocze 2019 roku 
(załącznik nr 8 do protokołu).

Ponadto omówiono możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji na drodze 
powiatowej w ramach programu z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. 
Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków, termin składania wniosków upływa 
28 sierpnia 2019 r.

Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż wielofunkcyjnego urządzenia 
drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż wielofunkcyjnego urządzenia 
drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze przedstawił Pan Zbigniew 
Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.
W związku z zamiarem zakupu, dostawy i montażu wielofunkcyjnego urządzenia 
drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze w ramach zadania pn. „zakup 
sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do 
zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz spraw 
ochrony gruntów rolnych" zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie 
publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź 



na zapytanie ofertowe otrzymano od dwóch firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła 
firma ARGUS S.A. - cena brutto 12.300,00 zł. W postępowaniu określono kryteria, 
którymi była cena, gwarancja oraz koszty eksploatacji (koszt wydruku).
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
przedstawił wniosek o zatwierdzenie wyboru oferty oraz wyrażenie zgody na zawarcie 
stosownej umowy.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż wielofunkcyjnego urządzenia 
drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze (załącznik nr 9 do protokołu).

11. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu 
drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie".

Projekt uchwały w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu 
drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie" przedstawił Pan Zbigniew Burzyński - 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery oferty. Komisja Przetargowa zwraca się 
do Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wnioskiem o odrzucenie oferty 
wykonawcy INSTYLE Dorota Danielczyk, z uwagi na fakt, iż oferta wykonawcy nie była 
właściwie zabezpieczona wadium. Oferent wpłacił wadium gotówką w kasie Starostwa, 
natomiast zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, 
że „Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego". Pan Naczelnik nadmienił, że oferta ta była najniższą 
ofertą.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu 
drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie" (załącznik nr 10 do protokołu).

Pan Naczelnik poinformował ponadto, że na zadanie pozyskano środki z budżetu 
państwa. Realizacja przewidziana jest do 15 listopada 2019 r. oraz rozliczenie 
do 30 listopada 2019 r. W prowadzonym postępowaniu kolejna najkorzystniejsza oferta 
opiewa na kwotę 891.750,00 zł, a zatem aby przetarg został rozstrzygnięty musiałyby 
zostać zwiększone środki na realizację zadania.
Zarząd Powiatu wyraził wolę dokonania zwiększenia środków w celu rozstrzygnięcia 
przetargu i realizacji inwestycji w roku bieżącym.

12. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Referatu Promocji Powiatu 
i Informacji za I półrocze 2019 roku.

Pani Marta Stasiak - Członek Zarządu Powiatu przedstawiła sprawozdanie rzeczowo- 



finansowe Referatu Promocji Powiatu i Informacji za I półrocze 2019 roku (załącznik 
nr 11 do protokołu).

Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.

13. Przedstawienie petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi 
Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Pani Iwona Walter-Wisiałkowska - Sekretarz Powiatu przedstawiła petycję dotyczącą 
wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem 
Interesów, którą złożył radca prawny Konrad Cezary Łakomy, Kancelaria CASUS NOSTER 
(załącznik nr 12 do protokołu).
Składający petycję wnosi do wszystkich zarządów Powiatów Województwa Łódzkiego o:
1) wprowadzenie w Starostwie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie 

z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie 
pt. „Korupcja Polityczna";

2) wyznaczenie w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki;
3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki;
4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów.

14. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów przedstawiła Pani Iwona 
Walter-Wisiałkowska - Sekretarz Powiatu.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Starosta 
Łódzki Wschodni organizuje pracę Starostwa i jest kierownikiem Starostwa.
Z uwagi na niewłaściwość Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do rozpatrzenia 
w/w petycji, proponuje się przekazanie petycji do rozpatrzenia Staroście Łódzkiemu 
Wschodniemu, jako podmiotowi właściwemu do załatwienia sprawy.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (załącznik 
nr 13 do protokołu).

15. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.

Projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach przedstawiła Pani Małgorzata Szelest - 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka



Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach wybrana została Pani Katarzyna Mrówka. 
W ślad za wyborem, Zarząd Powiatu dokonuje powierzenia stanowiska dyrektora. 
Zgodnie z przepisami powierzenie stanowiska dyrektora następuje na okres 5 lat 
szkolnych, tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach (załącznik nr 14 do protokołu).

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach przedstawiła Pani 
Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala się na poziomie 
od 1.200,00 zł do 1.700,00 zł. Dotychczasowy dyrektor miał ustalony dodatek 
w wysokości 1.300,00 zł, a zakres zadań dyrektora nie uległ zmianie. Zaproponowano 
ustalenie dodatku na tym samym poziomie, czyli w kwocie 1.300,00 zł.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach (załącznik nr 15 
do protokołu).

17. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania z zakresu 
administracji rządowej, wynikającego z realizacji programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem".

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania z zakresu 
administracji rządowej, wynikającego z realizacji programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem" przedstawiła Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych.
Program „Za życiem" jest realizowany przez Powiat od 2017 roku. Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno- 
rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Zarząd 
Powiatu powierza z dniem 1 września 2019 r. Pani Katarzynie Mrówce - Dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach obowiązki związane 
z realizacją tego zadania.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania z zakresu 
administracji rządowej, wynikającego z realizacji programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem" (załącznik nr 16 do protokołu).



18. Podjecie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: 
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny" przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach.

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: 
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny" przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach przedstawiła Pani Małgorzata Szelest - 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Zarząd Powiatu powierza z dniem 
1 września 2019 r. Pani Katarzynie Mrówce - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno 
-Wychowawczego w Koluszkach obowiązki związane z realizacją zadania.
Pani Naczelnik omówiła szczegółowo zakres realizacji projektu.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: 
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny" przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach (załącznik nr 17 do protokołu).

19. Podjecie decyzji w sprawie podziału klasy I logistycznej na 2 oddziały w Technikum 
nr 2 w Koluszkach.

Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 w Koluszkach w sprawie podziału klasy I logistycznej 
na 2 oddziały w Technikum nr 2 w Koluszkach przedstawiła Pani Małgorzata Szelest - 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (załącznik nr 18 do protokołu).
Klasa I logistyczna liczy 38 uczniów i jest to zbyt liczna klasa do prowadzenia zajęć. 
Zgodnie z wcześniejszymi planami, zaproponowano dokonanie podziału klasy na dwa 
oddziały, z uwagą, że podział nie zostanie dokonany w przypadku, gdy liczebność klasy 
spadłaby poniżej 32 uczniów.

Zarząd podjął decyzję o podziale klasy I logistycznej na dwa oddziały w Technikum nr 2 
w Koluszkach.

20. Przedstawienie informacji o skierowaniu dwóch uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 
w Koluszkach.

Informację o skierowaniu dwóch uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Koluszkach 
przedstawiła Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych.
Pani Naczelnik poinformowała, że skierowanie dwóch uczniów do Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Koluszkach w oddziałach klas 1-3 nie generuje dodatkowych kosztów.

Nie zgłoszono uwag.



21. Podjecie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „My way, My futurę - 
praktyki zawodowe w Grecji" dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „My way, 
My futurę - praktyki zawodowe w Grecji" dofinansowanego przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa 
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 
przedstawiła Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych.

W wyniku aplikowania przez Powiat Łódzki Wschodni o dofinansowanie projektu „My 
way, My futurę - praktyki zawodowe w Grecji" ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach 
projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdziła projekt 
do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. Maksymalna 
kwota dofinansowania projektu to 54.603,00 EUROtj. 233.586,17 PLN.
Głównymi celami projektu praktyk zagranicznych są: zwiększenie wiedzy zawodowej 
uczniów, zwiększenie motywacji uczniów do nauki przedmiotów ogólnokształcących 
i zawodowych oraz podniesienie kompetencji uczniów dzięki nauce języków obcych 
i ciągłej styczności z nimi podczas praktyk zagranicznych, a także podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Koluszkach.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020. Ogólna wartość projektu 
opiewa na kwotę 233.586,17 zł, wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie jest 
wymagany. Środki finansowe na realizację projektu w wysokości 80% całkowitej kwoty 
dofinansowania zostaną zaliczkowo przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji na konto bankowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego po podpisaniu umowy 
finansowej. Płatność końcowa - refundacja poniesionych pozostałych kosztów 
kwalifikowanych do 20% zostanie rozliczona po zakończeniu realizacji projektu 
i złożeniu raportu końcowego. Celem umożliwienia przystąpienia do realizacji 
przedmiotowego projektu konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego stosownej uchwały w tym zakresie.

Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „My way, My futurę - 
praktyki zawodowe w Grecji" dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna 



uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (załącznik nr 19 
do protokołu).

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 
przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Proponowane zmiany przygotowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 
Nr FB-1.3111.2.203.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. dotyczącej zwiększenia o 82.260,00 zł 
dotacji na świadczenia 500+ na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, w tym 1% 
na obsługę tych środków przez Powiat.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (załącznik nr 20 do protokołu).

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019 przedstawiła Pani Barbara 
Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Dokonuje się zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z decyzją Wojewody Nr FB- 
1.3111.2.203.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. i wprowadzeniem do budżetu Powiatu 
środków w wysokości 82.260,00 zł.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019 (załącznik nr 21 
do protokołu).

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Proponowane zmiany wprowadza się na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach zakupu 
środków dydaktycznych i książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa". Zgodnie z otrzymaną decyzją przyznana została dotacja Wojewody 
Łódzkiego w wysokości 2.000,00 zł. Udział własny Powiatu wynosi 500,00 zł.



Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (załącznik nr 22 do protokołu).

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP Nr 1) w zakresie zadań własnych na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 przedstawiła Pani Barbara 
Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Proponowana zmiana w planie w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych 
na rok 2019 wprowadzona zostaje na podstawie podjętej uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (załącznik nr 23 
do protokołu).

26. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik 
Powiatu.
Projekt uchwały przygotowany został w związku ze zmianą nazwy wydziału Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, mianowicie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (załącznik nr 24 do protokołu).

27. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła zestawienie darowizn 
za II kwartał 2019 r. - dotacje otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze.

Przedyskutowano kwestie związane z organizacją Dożynek Powiatowo - Gminnych.



USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

• Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2019 roku 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s 
w Koluszkach.

• Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2019 roku 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

• Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2019 roku 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego/ Wydziału Geodezji i Kartografii oraz zapoznał się 
ze sprawozdaniem z likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

• Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2019 roku 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

• Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2019 roku 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

• Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2019 roku 
Referatu Promocji Powiatu i Informacji.

• Zarząd Powiatu podjął decyzję o podziale klasy I logistycznej w Technikum nr 2 
w Koluszkach na 2 oddziały.

• Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „My way, 
My futurę - praktyki zawodowe w Grecji" dofinansowanego przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa 
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

• Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

1) Nr 386/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 



pn.: „Sporządzenie mapy do celów prawnych" oraz uchwalenia regulaminu jej pracy - 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za".

Imię i nazwisko Oddany głos
„za" „przeciw" „wstrzymuję się"

Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

2) Nr 387/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż wielofunkcyjnego urządzenia 
drukującego ze skanerem, ksero i opcją druku w kolorze - uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za".

Imię i nazwisko Oddany głos
„za" „przeciw" „wstrzymuję się"

Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

3) Nr 388/2019 w sprawie w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu 
drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie" - uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów:

4 głosy „za".

Imię i nazwisko Oddany głos
„za" „przeciw" „wstrzymuję się"

Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz-Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4) Nr 389/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:



4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

5) Nr 390/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach - uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów:

4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

6) Nr 391/2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach - uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

7) Nr 392/2019 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania z zakresu 
administracji rządowej, wynikającego z realizacji programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem" - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:



4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

8) Nr 393/2019 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: 
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny" przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach - uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów:

4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

9) Nr 394/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 
- uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz-Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

10) Nr 395/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2019 - uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:



Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".

11) Nr 396/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".

12) Nr 397/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP Nr 1) w zakresie zadań własnych na rok 2019 - uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".

13) Nr 398/2019 w sprawie szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego - uchwałę podjęto następującym stosunkiem 

głosów:



4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta - - -
Ewa Gładysz - Wicestarosta X
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła:

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz


