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PROTOKÓŁ NR 8/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 27 grudnia 2018 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 7/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 7/18 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PINB, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PPP, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR,  
PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o dokonanie zmiany planu finansowego na rok 2018 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 2018 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
po stronie wydatków; 

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

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

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

5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów; 

6) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie dochodów; 
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7) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w po stronie dochodów i wydatków; 

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w po stronie dochodów i wydatków; 

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr III/49/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź – Wschód) 
w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian 
w planie finansowym na rok 2018 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi  
w zakresie zadań własnych po stronie wydatków oraz dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018  
po stronie wydatków realizowanych przez: 

1) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i zadań własnych; 

3) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr III/50/2018 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na wniosek Naczelnika Wydz. PSiPP, Dyrektora PCPR). 
(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. 



3 

 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PCPR) w zakresie zadań 
własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 52/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia  
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 

1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 

2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 

3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach; 

4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
(I LO, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, KP PSP) w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 
po stronie wydatków dla: 

1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 
własnych; 

2) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 

3) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zakresie zadań zleconych i zadań własnych; 

5) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
5) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 2018. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2018 rok, w sposób następujący: 

1) w poz. I – Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  
w zadaniu b) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej plan finansowy zmniejsza się o kwotę 1.472,00 zł; 

2) w poz. II – Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  
w zadaniu e) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów, plan finansowy w części dotyczącej osób dorosłych zwiększa się o kwotę 
1.472,00 zł. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował  
proponowane zmiany w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 i podjął  
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Volkswagen Golf o nr rej. NIL 01275. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z nabyciem na rzecz Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa 
samochodu osobowego marki volkswagen Golf o nr rej. NIL 01275, zlecono wykonanie 
ekspertyzy tego pojazdu. 

Pan Naczelnik poinformował, że ocena stanu technicznego ww. pojazdu wykonana  
przez Pana Tadeusza Skorupskiego – uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego 
wykazała, że samochód nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 
W związku z powyższym komisja likwidacyjna wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację ww. samochodu osobowego, poprzez 
przekazanie do recyklingu. 

Kopia wniosku komisji likwidacyjnej stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
sposób likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Volkswagen Golf o nr rej. NIL 01275. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10  
do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wicestaroście Łódzkiemu 
Wschodniemu do zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
ze względu na nową kadencję w latach 2018 – 2023, wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o upoważnienie Pani Ewy Gładysz – Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego  
do jednoosobowego zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, dotyczących zmian  
do zatwierdzonego arkusza powstałych po dniu 30 września danego roku: 

1) w przypadku konieczności przyznania zastępstw za nieobecnych nauczycieli  
w celu realizacji szkolnych programów nauczania; 
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2) w przypadku innych zmian przydziału godzin nauczycielom, niż określone w pkt 1, 
które nie powodują zwiększenia środków finansowych w stosunku do planowanych 
na dany rok budżetowy; 

3) w przypadku uprzedniej zgody Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczącej 
zmian organizacji szkół i placówek, które zostaną uwzględnione w aneksie. 

Pani Naczelnik dodała, że zmiana względem poprzedniej uchwały obejmuje pkt 3 
dotyczący dodatkowego upoważnienia Pani Wicestarosty do zatwierdzania aneksów 
w przypadku uprzedniej zgody Zarządu Powiatu na zmiany organizacji szkół i placówek. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na upoważnienie Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego do zatwierdzania aneksów 
do arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat  
Łódzki Wschodni. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 
do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 313/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
21 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wicestaroście do zatwierdzania 
aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Tuszyn, obrębie 
Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr: 79/6 o pow. 0,0260 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na zawarcie 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 Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr: 79/6 o powierzchni 
 0,0260 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1512E. 

Pan Naczelnik poinformował, że działka nr 79/6 na podstawie decyzji podziałowej 
Burmistrza Miasta Tuszyna została wydzielona pod poszerzenie publicznej drogi 
powiatowej nr 1512E i przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem 
31 sierpnia 2018 roku. 

Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za działki gruntu 
wydzielone pod drogi powiatowe z nieruchomości, których podział został dokonany  
na wniosek właściciela, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między 
właścicielem a właściwym organem. 
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Pan Naczelnik nadmienił, że w operacie szacunkowym wyceny nieruchomości 
wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość działki nr 79/6  
o pow. 0,0260 ha została określona na kwotę 6 800,00 zł. 

W rezultacie uzgodnień poczynionych z poprzednim właścicielem ww. nieruchomości, 
ustalono wysokość odszkodowania za działkę nr: 79/6 o powierzchni 0,0260 ha,  
na poziomie 24 zł za 1m2, tj. na łączną kwotę 6 240,00 zł. 

W związku z tym zaproponowano zawarcie ugody w zakresie wypłaty odszkodowania  
za przedmiotową nieruchomość, na ustalonym poziomie. 

Projekt ugody stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną  
w Gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr: 
79/6 o pow. 0,0260 ha. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

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

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 50/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PINB, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PPP, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, 
PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań własnych na 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”. 

2) Nr 51/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź – Wschód) w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na 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”. 

3) Nr 52/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na wniosek Naczelnika Wydz. PSiPP, Dyrektora PCPR) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 
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4) Nr 53/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PCPR) w zakresie zadań własnych 
na 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”. 

5) Nr 54/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (I LO, DPS w Lisowicach, 
DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, KP PSP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań 
własnych na 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”. 

6) Nr 55/2018 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 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”. 

7) Nr 56/2018 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego  
z drogi – Volkswagen Golf o nr rej. NIL 01275 – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 
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8) Nr 57/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Wicestaroście Łódzkiemu 
Wschodniemu do zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni – 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 58/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr: 79/6 o pow. 0,0260 ha – 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  …………...………………….. 


