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PROTOKÓŁ NR 208/18 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 29 sierpnia 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 207/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 
Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie. 
 
 

4. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku  
Biura Rady i Zarządu Powiatu. 
 
Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2018 roku Biura Rady i Zarządu 
Powiatu przedstawiła Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 

5. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku  
Wydziału Organizacyjnego. 
 
Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2018 roku Wydziału Organizacyjnego 
przedstawiła Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Organizacyjnego. Sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Omówiono bieżące sprawy związane 
z  nieruchomością przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi będącej siedzibą Starostwa 
Powiatowego w Łodzi.  
 
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasady udzielenia zamówienia publicznego, 

treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne 
pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”. 
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Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Organizacyjnego działając na podstawie 
Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” wniosła o zatwierdzenie przeprowadzenia 
postępowania na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość szacunkowa 
zamówienia w okresie dwuletnim nie przekracza wartości 750 000 euro, 
tj. 3 233 775,00 zł, określonej w art. 138g ww. ustawy oraz zatwierdzenie treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasady udzielenia zamówienia 
publicznego, treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne 
pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” 
(załącznik nr 5 do protokołu. 
 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w  Koluszkach przy ul. Wigury 2. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, 
usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w  Koluszkach 
przy ul. Wigury 2 przedstawił Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN. 
Proponuje się wyrażenie zgody przez Zarząd na wynajem pomieszczenia o powierzchni 
14 m2 z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny wraz ze sprzedażą artykułów 
spożywczych, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Koluszkach przy ul. Wigury 2 (załącznik nr 6 do protokołu). 

 
 
8. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  
z/s w Koluszkach. 
 
Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2018 roku Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach 
przedstawił Pan Krzysztof Supera – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte. 
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9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r. 
(załącznik nr 8 do protokołu) 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r. 
(załącznik nr 9 do protokołu). 
 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r.  
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r. (załącznik 
nr 10 do protokołu) 

 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r. (załącznik nr 11 
do protokołu). 
 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Dokonuje się 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów 
ogółem o kwotę 34.402,00 zł w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych 
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Zmiany po stronie wydatków 
obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych oraz zadań 
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej realizowanych 
przez Starostwo Powiatowe w Łodzi, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach oraz Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. 
 
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (załącznik nr 12 do protokołu). 
 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
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Proponowanych zmian dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 2107/2018 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 r. 
 
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 (załącznik nr 13 
do protokołu). 
 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.  
Proponowanych zmian dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika 
Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 
 
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018 
(załącznik nr 14 do protokołu). 
 
 

14. Zmiana inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 
 
Projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 
przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu, zmiana polega na wpisaniu 
prawidłowej klasyfikacji środków w ramach programu praktyk zawodowych w Grecji. 
 
Zarząd przyjął zmianę inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 (załącznik 
nr 15 do protokołu). 
 

 
15. Przedstawienie informacji o petycji złożonej przez Szulc-Efekt sp. z o.o. z Warszawy 

dotyczącej działań antysmogowych. 
 
Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu powiedziała, że wpłynęła 
do Zarządu Powiatu petycja od firmy Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie podjęcia próby 
oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których 
przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel) w stosunku 
do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych 
paliw (przyłącza gazowe, etc.). Analiza dotyczyć miałaby lat 2017 – 2018. Określenie 
przedmiotowego wskaźnika w mniemaniu podmiotu składającego petycję pozwoli 
podjąć ewentualne działania informacyjne w związku z walka o czyste powietrze 



5 

 

i ograniczenie smogu. Wnioskodawca zwrócił uwagę, że poprawa efektywności 
energetycznej powinna być jednym z priorytetów samorządowców. 
Przedstawiona została propozycja przygotowania odpowiedzi na petycję.  
 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na opracowanie Raportu za okres od 1 stycznia 2016 roku  
do 31 grudnia 2017 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 oraz 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 
z perspektywą na lata 2021-2024. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydz. Rozwoju 
Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pan Naczelnik zaproponował 
zatwierdzenie oferty przedstawionej przez Firmę ATMO PROJEKT Projektowanie 
i Doradztwo w Ochronie Środowiska, na opracowanie Raportu za okres od 1 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2017 r. z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 oraz 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 
z perspektywą na lata 2021-2024, która w wyniku dokonanego rozpoznania rynku 
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, wynoszącą 6 150,00 zł. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy na opracowanie Raportu za okres od 1 stycznia 2016 roku  
do 31 grudnia 2017 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 oraz 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 
z perspektywą na lata 2021-2024 (załącznik nr 16 do protokołu). 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na dostawę i montaż zestawu komputerowego  
z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego 
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania 
operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydz. Rozwoju 
Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W wyniku dokonanego rozpoznania 
rynku, najkorzystniejszą ofertę na kwotę 6 136,47 zł złożyła firma E-TECH, Łódź, ul. 
Tuwima. Powiat ma w budżecie zabezpieczone na ten cel środki w wysokości 6 500,00 zł 
otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na ww. zadanie. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy na dostawę i montaż zestawu komputerowego  
z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „zakup sprzętu pomiarowego 
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania 
operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” 
(załącznik nr 17 do protokołu). 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na udzielenie zamówienia na wykonanie, transport i montaż jednej zewnętrznej 
tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 
powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków”. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydz. Rozwoju 
Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
W związku z planowaną przez Powiat realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków”, zostało 
przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie, transport 
i montaż jednej zewnętrznej tablicy informacyjnej. W wyniku przeprowadzonego 
rozpoznania rynku, najkorzystniejsza ofertę cenową złożyła Firma MONTOWNIA 
produkcja reklam, za cenę brutto 738,00 zł. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia 
zgody na udzielenie zamówienia na wykonanie, transport i montaż jednej zewnętrznej 
tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 
powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” (załącznik nr 18 do protokołu). 
 
 

19. Rozpatrzenie wniosku Starosty Tomaszowskiego o skierowanie dziecka do zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach. 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
przedstawiła wniosek Starosty Tomaszowskiego o skierowanie dziecka do zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach. W tej chwili w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z zajęć 
korzysta 23 dzieci i Pani Dyrektor widzi możliwość, żeby przyjąć kolejne dziecko. 
Zaproponowano przyznać 1 godzinę zajęć indywidualnych, ponieważ nie ma już miejsc 
w grupie. Koszt przyjęcia dziecka w zakresie 1 godziny zajęć indywidualnych wynosi 
około 230,00 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2019 r. na to dziecko Powiat otrzymywałby 
subwencję.  
Zarząd wyraził zgodę na skierowanie dziecka z Powiatu Tomaszowskiego do zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach. 
 
 

20. Przedstawienie propozycji Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach dotyczącej stawki za wyżywienie uczniów i pracowników Ośrodka. 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. PSiPP przedstawiła informację dotyczącą 
proponowanej przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach stawki za wyżywienie uczniów i pracowników Ośrodka. Pani Dyrektor 
zaproponowała utrzymanie stawki dziennej wynoszącej 12 zł w roku szkolnym 
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2018/2019 na podstawie wydatków ponoszonych od 1 stycznia 2018 r.  
do 30 czerwca 2018 r. Proponuje się ustalenie stawki tylko na I semestr, gdyż 
zapowiadane są podwyżki cen żywności i po pierwszym semestrze sprawdzenie, czy 
koszty pozostają na tym samym poziomie. Z uwagi na wzrost kosztów pracy, 
zaproponowano, aby zwiększyć dotychczasową stawkę za wyżywienie pracowników, 
która wynosiła 9,80 zł za obiad, na kwotę 10 zł za obiad.  

 
 

21. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego odniosła się do realizacji 
zadania dotyczącego utworzenia archiwum zakładowego, mianowicie z zakresie ofert 
na roboty remontowe – wpłynęła oferta na kwotę brutto 59.962,00 zł. 
Pani Naczelnik powiedziała o pozostałych pracach wykonywanych w związku 
z utworzeniem archiwum. W obiekcie będą wykonanie roboty elektryczne, instalacja 
PPOŻ oraz zamontowane zostaną rolety zabezpieczające. Przeprowadzono także 
postępowanie na wykonanie regałów jezdnych. 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
przedstawiła informację w zakresie naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz 
przygotowania szkół na rozpoczęcie roku szkolnego.  
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 
 
1) Nr 2103/2018 w sprawie zatwierdzenia zasady udzielenia zamówienia publicznego, 

treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne 
pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

  3 głosy „za”. 
 

2) Nr 2104/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w  Koluszkach przy ul. Wigury 2 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

  3 głosy „za”. 
 

3) Nr 2105/2018 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r. – 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

  3 głosy „za”. 
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4) Nr 2106/2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 r. – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

  3 głosy „za”. 
 
 

5) Nr 2107/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

  3 głosy „za”. 
 
 

6) Nr 2108/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2018 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

3 głosy „za”. 
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7) Nr 2109/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi 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 -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

  3 głosy „za”. 
 
 

8) Nr 2110/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na opracowanie Raportu za okres od 1 stycznia 2016 roku  
do 31 grudnia 2017 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 oraz 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-
2020 z perspektywą na lata 2021-2024 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 
 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

3 głosy „za”. 
 
 

9) Nr 2111/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na dostawę i montaż zestawu komputerowego  
z oprogramowaniem w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego 
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

  3 głosy „za”. 
 
 



11 

 

10) Nr 2112/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na udzielenie zamówienia na wykonanie, transport i montaż jednej zewnętrznej 
tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 
powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 
 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta -   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu -   

3 głosy „za”. 
 

 
 
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła D. Piekarek 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ………………………… 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 

 


