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PROTOKÓŁ NR 49/19 
 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 26 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,  

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził 
kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

3. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przystąpienia do współpracy i realizacji 
projektu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach”. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
 
Z uwagi na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 
– 2020, przedłożona została propozycja współpracy Gminy Koluszki i Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przy przygotowaniu wniosku, a następnie realizacji projektu. Całość 
nakładów została oszacowana na kwotę 7.021.500,00 zł. Istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania w wysokości 95% wydatków kwalifikowanych. Liderem projektu będzie 
Gmina Koluszki. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przystąpienia 
do współpracy i realizacji projektu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 
i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach" (załącznik nr 3 do protokołu). 
 

4. Zmiana inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)  
 
Zmiana inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 przygotowana została 
w związku z propozycją przystąpienia do współpracy i realizacji projektu 
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pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach". 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 
2023 (załącznik nr 4 do protokołu). 
 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
 
Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok przygotowana została w związku z propozycją przystąpienia do współpracy 
i realizacji projektu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach". 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok (załącznik nr 5 do protokołu). 
 
 

6. Przedstawienie opinii Starosty Łódzkiego Wschodniego w sprawie powołania 
posterunku jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej powiatu łódzkiego Wschodniego w Tuszynie lub w Rzgowie. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni przedstawił informację na temat opinii 
Starosty Łódzkiego Wschodniego w sprawie powołania posterunku jednostki ratowniczo 
– gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
Wschodniego w Tuszynie lub w Rzgowie.  
W związku z pisemnym wystąpieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego o wydanie opinii z zakresu rozszerzenia sieci 
jednostek PSP oraz zapotrzebowania na dodatkowe etaty, po zapoznaniu się 
z przedstawionymi materiałami i rozpatrzeniu sprawy, Starosta opiniuje pozytywnie 
projekt powstania posterunku jednostki ratowniczo – gaśniczej na terenie gmin 
Tuszyn/Rzgów, a także zwiększenia ilości etatów dla funkcjonariuszy KPPSP w powiecie 
łódzkim wschodnim. 

   
Po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

7.  Podpisanie umowy z Powiatem Zgierskim w zakresie pomocy finansowej na bieżące 
funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 
 
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego podpisał umowę z Powiatem Zgierskim 
dotyczącą przyjęcia przez Powiat Łódzki Wschodni pomocy finansowej od Powiatu 
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Zgierskiego w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  
 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatków 
funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
 
W załączniku do Uchwały Nr 2187/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych  
dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Łódzki Wschodni, proponuje się wykreślenie w tabeli w wierszu nr 2 słowa 
„Ponadgimnazjalnych”, z uwagi na zmianę nazwy zespołu szkół na „Zespół Szkół nr 1”. 
Pani Naczelnik przypomniała, że od 1 września 2019 r. zmienił się Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, dla którego określenie wysokości 
dodatku funkcyjnego nastąpiło oddzielną uchwałą i również oddzielną uchwałą 
proponuje się określić wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach, którego zmiana ma nastąpić w związku ze zmianą liczby oddziałów 
w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach. Mając na uwadze powyższe proponuje się 
wykreślenie w tabeli wiersza nr 3 i nr 4, które dotyczą tych dwóch dyrektorów. 

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni (załącznik nr 6 do protokołu). 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.  
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
 
W przedmiotowej uchwale proponuje się ustalenie od dnia 1 września 2019 r. Panu 
Waldemarowi Puczyńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach innej 
wysokości dodatku funkcyjnego, z uwagi na zwiększenie liczby oddziałów w szkole. 
Zgodnie z regulaminem wynagradzania wysokość przyznawanego dodatku uzależniona 
jest od liczby oddziałów. W wyniku naboru na rok szkolny 2019/2020 w szkole wzrosła 
liczba oddziałów do 18 oddziałów. W przypadku liczby oddziałów od 15 do 20 wysokość 
tego dodatku mieści się w przedziale od 1.701,00 zł do 2.000,00 zł. Wcześniej dyrektor 
otrzymywał dodatek funkcyjny przysługujący w przedziale do 14 oddziałów w szkole. 

Zaproponowano przyznanie dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach dodatku 
w wysokości 1.750,00 zł od 1 września 2019 r.  

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatku 
funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach (załącznik nr 7 do protokołu). 
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10. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania dla dziecka 
z terenu gminy Koluszki w roku szkolnym 2019/2020. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS)   
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
przedstawiła prośbę o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania dla dziecka z terenu 
gminy Koluszki w roku szkolnym 2019/2020. Proponuje się przyznanie 1 godz. zajęć 
indywidualnych i 1 godzinę zajęć grupowych. Zajęciami wczesnego wspomagania w roku 
szkolnym 2019/2020 objętych będzie łącznie 28 dzieci. 

Nie zgłoszono uwag.  

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania dla dziecka 
z terenu gminy Koluszki w roku szkolnym 2019/2020. 

 

11. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 Zespołu 
Szkół nr 1 w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
przedstawiła propozycję przyjęcia aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2019/2020 Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, zgodnie z którym: 

 liczba uczniów: 225 + 1 nauczanie indywidualne 

 liczba oddziałów: 10 

 liczba nauczycieli: 27 + vacat 

 liczba nauczycieli pełnozatrudnionych: 14 

 liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych: 13 + vacat 

 liczba godzin płatnych ogółem: 534,20   

 liczba godzin średniorocznie: 473,86   

 liczba godzin ponadwymiarowych: 114 

 liczba etatów pracowników administracji i obsługi: 9. 

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego – pozytywna. 

Opinia Kuratorium Oświaty: 7 nauczycieli ma więcej niż 27 godzin tygodniowo zajęć. 
Zaznaczyć tu należy, że średniorocznie żaden z nich nie przekracza 27 godzin.  

Nie zgłoszono uwag.  

Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 
 

12. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
przedstawiła propozycję przyjęcia aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2019/2020 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, zgodnie 
z którym: 

 liczba uczniów: 57 + 11 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (ind. i gr.) + 25 
wczesne wspomaganie rozwoju 

 liczba oddziałów: 10 

 liczba nauczycieli: 33 + 2 vacaty 

 liczba nauczycieli pełnozatrudnionych: 30 + 1 vacat wicedyrektor 

 liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych: 3 + 1 vacat 

 liczba godzin płatnych ogółem: 658,3 

 liczba godzin ponadwymiarowych: 77,3 

 liczba etatów pracowników administracji i obsługi: 9 + 2,75 (pomoc nauczyciela). 

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego – pozytywna. 

Opinia Solidarności – pozytywna 

Opinia Kuratorium Oświaty – pozytywna.  

Nie zgłoszono uwag.  

Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 
 

13. Zatwierdzenie aneksów nr 1, 2 i 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
przedstawiła propozycję przyjęcia aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2019/2020 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, zgodnie z którym: 

 liczba uczniów: 349 

 liczba oddziałów: 18 

 liczba nauczycieli: 37 + 1 urlop bezpłatny + 7 vacatów 

 liczba nauczycieli pełnozatrudnionych: 23 + 1 urlop bezpłatny + 2 vacaty 

 liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych: 14 + 5 vacatów 

 liczba godzin płatnych ogółem: 821   

 liczba godzin średniorocznie 703,23   

 liczba godzin ponadwymiarowych: 200   

 liczba etatów pracowników administracji i obsługi: 8,5 (zwiększenie o 0,5 etatu 
sprzątaczki – zgoda zarządu z 4.09.2019 r.). 

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego – pozytywna. 

Opinia Kuratorium Oświaty – 9 nauczycieli ma więcej niż 27 godzin tygodniowo zajęć, 
jednak średniorocznie tylko 2 przekracza 27 godzin, zbyt mała liczba godzin do 
dyspozycji dyrektora.  
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Pani Naczelnik przedstawiła następnie propozycję przyjęcia: 

 aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach, dotyczącego udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 
nauczyciela wychowania fizycznego,  

 aneksu nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach, dotyczącego przydzielenia nauczania indywidualnego uczennicy 
Technikum Nr 2 w Koluszkach w okresie od 1.10.2019 r. do 7.02.2020 r. (koszt 
wynagrodzenia nauczycieli wynosi 11.788,91 zł, koszt dojazdów wynosi 630,00 zł)  

Nie zgłoszono uwag.  

Zarząd Powiatu zatwierdził aneksy nr 1, 2 i 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2019/2020 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 
 

14. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania w roku szkolnym 2019/2020 zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych uczennicy z terenu gminy Koluszki. 
(referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
przedstawiła prośbę o przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 zajęć rewalidacyjno –
wychowawczych indywidualnych uczennicy z terenu gminy Koluszki. Uczennica miała 
do tej pory zajęcia z zespole, jednak z uwagi na orzeczenie o niepełnosprawności w 
stopniu głębokim Powiat jest zobowiązany do zorganizowania indywidualnych zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych. 
Nie zgłoszono uwag.  
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu w roku szkolnym 2019/2020 zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych uczennicy z terenu gminy Koluszki. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Garbów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 181/3 i 184/3. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 
 
Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
propozycję zawarcia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która 
przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w gminie 
Tuszyn, obrębie Garbów, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2929E.  
Pan Naczelnik dodał, że poprzedni właściciel ma prawo do zdemontowania i 
przeniesienia ogrodzenia, w związku z tym podpisana zostanie również umowa 
użyczenia mu terenu na okres 1 roku. 
Do zawarcia ugody upoważnia się Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego 
Wschodniego oraz Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
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ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, 
obrębie Garbów, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 181/3 i 184/3 
(załącznik nr 8 do protokołu). 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomości położone w  gminie Tuszyn, obrębie Modlica, 
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 215/1 i 216/1. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 
 
Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
propozycję zawarcia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomości, które 
przeszły na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położone w gminie 
Tuszyn, w obrębie Modlica, przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1512E. 
Do zawarcia ugody upoważnia się Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego 
Wschodniego oraz Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w  gminie Tuszyn, 
obrębie Modlica, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 215/1 i 216/1 (załącznik 
nr 9 do protokołu). 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego XIV Wieczoru Gór i Przygody. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 
 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poinformowała, 
że Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach zwrócił się z prośbą o objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XIV Wieczoru Gór i Przygody, który 
odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. W ramach patronatu Dyrektor zaproponował 
przeznaczenie kwoty 800,00 zł na zakup koszulek okolicznościowych dla uczniów 
i uczestników imprezy. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XIV Wieczoru Gór i Przygody 
(załącznik nr 10 do protokołu). 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019.  

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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W niniejszej uchwale dokonuje się zmiany planu finansowego realizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu realizowanych przez: 

 Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach, 

 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach, 

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód, 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie Uchwały 
Nr XII/121/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2019 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 
2019 (załącznik nr 11 do protokołu). 
 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
 
W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym realizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu realizowanych przez: 

 Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach,  

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie Uchwały 
Nr XII/122/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.  
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 
2019 (załącznik nr 12 do protokołu). 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
 
W niniejszej uchwale dokonuje się zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 
w Łodzi w zakresie zadań własnych. 
Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie Uchwały 
Nr XII/123/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.  
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych 
na rok 2019 (załącznik nr 13 do protokołu). 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019.  
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)  
 
W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych.  
Zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez: 

 Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, 

 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 

 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 
 

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (załącznik nr 14 do protokołu). 

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019.  
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
 
W niniejszej uchwale dokonuje się zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 
w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu dla: 

 I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach,   

 Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, 

 Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, 

 Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 

 Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 
Zmiany planów finansowych dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez: 
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 Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, 

 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 

 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 
 

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2019 (załącznik nr 15 do protokołu). 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
 
W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Łodzi w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie finansowym I Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 
Zmian w planach finansowych dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez: 

 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

 Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
 

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki 
organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań 
własnych na rok 2019 (załącznik nr 16 do protokołu). 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 
 
Projekt uchwały przygotowany został z uwagi na wniosek złożony przez Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Lisowicach. Mienie przeznaczone do likwidacji to przyczepa 
ciężarowa o nr rejestracyjnym PTP 744G, rok produkcji 1978 r. oraz przyczepa ciężarowa 
o nr rejestracyjnym PTP 51ON, rok produkcji 1983 r., będące w ewidencji Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 
umorzonych i zużytych składników będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach (załącznik nr 17 do protokołu). 
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25. Informacja w sprawie rozwiązania Porozumienia z dnia 18 grudnia 2008 r. 
i przekazania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Tuwima 28 w Łodzi. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, iż w związku 
ze zmianą siedziby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łodzi 
rozwiązaniu ulega Porozumienie z dnia 18 grudnia 2008 r., na podstawie którego 
wynajmowane były pomieszczenia zlokalizowane w budynku przy ul. Tuwima 28 w Łodzi. 
Przekazanie pomieszczeń Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi nastąpi 
protokołem zdawczo – odbiorczym. 
 
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag. 
 

26. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zarachowaniu wpłat z dnia 19.09.2019 r. Postanowienie 
o zarachowaniu wpłaty stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 
 

 Zarząd podjął inicjatywy uchwałodawcze w sprawie: 

 w sprawie przystąpienia do współpracy i realizacji projektu pn. "Rozbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach", 

 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023 (zmiana inicjatywy uchwałodawczej), 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

 Zarząd podpisał umowę z Powiatem Zgierskim w zakresie pomocy finansowej na bieżące 
funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o  

 przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania dla dziecka z terenu gminy Koluszki w roku 
szkolnym 2019/2020, 

 przyznaniu w roku szkolnym 2019/2020 zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
indywidualnych uczennicy z terenu gminy Koluszki. 

 Zarząd zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 Zespołu 
Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 Zarząd zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

 Zarząd zatwierdził aneksy nr 1, 2 i 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 
 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 
 
 
1) Nr 456/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatków 

funkcyjnych dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za”. 
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2) Nr 457/2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
 

3) Nr 458/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Garbów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 181/3 i 184/3 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
 

4) Nr 459/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomości położone w  gminie Tuszyn, obrębie Modlica, 
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 215/1 i 216/1 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
 

5) Nr 460/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego XIV Wieczoru Gór i Przygody 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
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6) Nr 461/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
 
 

7) Nr 462/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
 
 

8) Nr 463/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
 
 

9) Nr 464/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
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10) Nr 465/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
 

11) Nr 466/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 
 

12) Nr 467/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników będących w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach 
  

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za” 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła: 

Andrzej Opala   …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak   …………...………………….. 

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


