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PROTOKÓŁ NR 210/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 6 września 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu. 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich proponuje się 
dokonanie zmian w planie etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi, mianowicie 
zwiększenie o 1 etat planu etatów w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich, 
w związku z realizacją zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu 
etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi (załącznik nr 3 do protokołu). 
 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowej 
na realizację projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie 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 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej i Promocji Powiatu. W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Simply the 
Best – uczniowskie 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 „Ponadnarodowa 
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mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” wymagana jest 
zgoda Zarządu Powiatu na zawarcie umowy finansowej. Po podpisaniu umowy w 
terminie 30 dni zostanie przekazane 80% kwoty dofinansowania (około 308 tys. zł), 
natomiast 20% kwoty zostanie przekazane po rozliczeniu projektu. Pani Naczelnik 
omówiła termin i zakres projektu, który obejmuje m.in. koszty podróży, pobytu, 
promocji, wynagrodzenie dla nauczycieli oraz partnera projektu, koszty delegacji 
związane z pobytem i ubezpieczenie. Na praktyki zawodowe do Grecji wyjedzie 
50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach oraz 4 opiekunów. Do 
zawarcia umowy upoważnia się Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego 
Wschodniego oraz Pana Krzysztofa Serwę – Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
finansowej na realizację projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie 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 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego” (załącznik nr 4 do protokołu). 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby 
realizacji projektu „Simply the Best – uczniowskie 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 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej i Promocji Powiatu.  
Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu Dyrektorowi ZSP Nr 1 w Koluszkach 
pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby realizacji projektu „Simply the Best – 
uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” oraz podjął uchwałę w tej sprawie (załącznik 
nr 5 do protokołu).  
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „Jubileuszu 200-lecia utworzenia Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym”. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej i Promocji Powiatu. Proponuje się, aby Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „Jubileuszu 200-lecia 
utworzenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym”. 
Zaplanowany został w tym zakresie wydatek związany z zakupem upominku w postaci 
albumu. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez 
Starostę Łódzkiego Wschodniego „Jubileuszu 200-lecia utworzenia Szkoły Podstawowej 
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im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym” (załącznik nr 6 do protokołu). 
 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, pod 
warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej i Promocji Powiatu. W związku z planowaną w dniach 10 – 11 września 
2018 r. dezynfekcją instalacji wodnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach w celu usunięcia bakterii Legionella, budynek musi być w tym czasie 
zabezpieczony i nie mogą odbywać się w nim zajęcia. Dyrektor SOSW zaproponowała 
odpracowanie zajęć w dniach 1 grudnia 2018 r. i 6 czerwca 2019 r. Opinie organów 
szkoły w tym zakresie są pozytywne. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, pod 
warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty (załącznik 
nr 7 do protokołu). 
 
 

8. Rozpatrzenie pisma dyrektora I LO w Koluszkach dotyczącego realizacji zajęć SKS 
w ramach programu "Szkolny klub sportowy". 
 
Pismo przedstawiła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
i Promocji Powiatu. W związku z przystąpieniem I LO w Koluszkach do programu 
„Szkolny klub sportowy” realizowanego przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy, po 
stronie szkoły jest zabezpieczenie miejsca na prowadzenie zajęć. Dyrektor wystąpił z 
propozycją, aby dwie spośród czterech godzin zajęć piłki nożnej w ramach zajęć SKS, 
odbywały się w hali sportowej. Dyrektor w ramach środków, które są w budżecie szkoły, 
planował 8 godzin zajęć lekcyjnych na hali i zaproponował, aby dwie z tych godzin 
przeznaczyć na zajęcia SKS. 
 
Zarząd w związku z prośbą Dyrektora I LO w Koluszkach wyraził zgodę odbywanie zajęć 
SKS na hali sportowej. 

9. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dodatkowych uczniów do klasy I w zawodzie 
technik logistyk w Technikum nr 2 w Koluszkach  

 
Sprawę omówiła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
i Promocji Powiatu. Wicedyrektor ZSP Nr 2 w Koluszkach wystąpił z prośbą o przyjęcie 
minimum dwóch uczniów do Technikum logistycznego. W tej chwili klasa liczy 24 
uczniów, natomiast powyżej tej liczby konieczne będzie dokonanie podziału na grupy w 
ramach języka angielskiego. Jeśli uczniowie zostaną wykazani w SIO na 30 września, 
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zostanie na nich przekazana subwencja. 
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie uczniów do Technikum logistycznego 
w ZSP Nr 2 w Koluszkach. 

 

Ponadto Pan Starosta zwrócił się z zapytaniem do p. Naczelnik o zmianę w przepisach prawa 

dotyczącą czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów. P. Naczelnik wyjaśniła, 

że od 1 września 2018 r. obowiązuje przepis w Karcie Nauczyciela, zgodnie z którym czas pracy dla 

tych specjalistów ustala organ prowadzący w wymiarze nie wyższym niż 22 godziny. Dotychczas 

organy prowadzące miały większą swobodę w ustalaniu tego wymiaru, dlatego na terenie kraju 

pojawiły się bardzo duże rozbieżności w tym zakresie i tak niektóre organy ustalały wymiar dla 

specjalistów na poziome 20 godzin, a inne nawet 40. Stąd organy prowadzące, które miały ustalone 

wyższe pensum niż 22 godziny zostały zobligowane do zmiany uchwały do 1 września 2018 r. 

W naszych szkołach obowiązuje specjalistów 20 godzinne pensum. Na chwilę obecną brak było 

podstaw do jego podwyższenia - według dyrektorów szkół i placówek ww. specjaliści wywiązują się 

ze swoich obowiązków w ramach 20 godzinnego pensum. Do tego tematu powrócimy w przyszłym 

roku i ponownie przeanalizujemy zasadność podwyższenia pensum specjalistom. 

 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody 
na zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin”. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska. W związku z koniecznością wykonania 
robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E 
w miejscowości Karpin”, przeprowadzono negocjacje z wykonawcą zadania. Ustalono 
zakres robót dodatkowych i ich wartość, bez zmiany terminu zakończenia realizacji 
zadania. Roboty dodatkowe polegają na wykonaniu 236m rowu w korytach betonowych 
oraz zjazdów na posesje i pola.  
Pan Naczelnik dodał, że we wjazdach na posesje zniwelowano różnicę między poziomem 
drogi, a posesjami. Powierzchnia asfaltu jest w tej chwili niżej, ponieważ dopiero 
w przyszłości ma zostać położona nakładka. Takie rozwiązanie przyjęto w związku 
z zapowiedzią Wójta Gminy Brójce, że będzie tam wykonywana kanalizacja sanitarna.  
Ponadto omówiono temat możliwości usunięcia dwóch słupów linii telekomunikacyjnej, 
które umiejscowione są w chodniku.  
Ustalono wizytę Starosty, Wicestarosty oraz Naczelnika na drodze w Karpinie w dniu 
następnym. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień 
umowy nr 117/2018 z dnia 23 maja 2018 r. zawartej z „INSTYLE” Dorota Danielczyk, 
Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol w zadaniu pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” w związku z koniecznością wykonania 
robót dodatkowych (załącznik nr 8 do protokołu). 
 



5 

 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach 
Felicjanów i Lisowice”. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska. Zadanie jest przewidywane 
do realizacji w okresie dwuletnim. W budżecie Powiatu na realizacje zadania 
przewidziana jest kwota 1.500.000,00 zł. Rada Miejska w Koluszkach podjęła uchwałę 
o dofinansowaniu zadania z budżetu Gminy Koluszki w 2019 r. w kwocie 1,5 mln zł. 
Specyfikacja przewiduje termin realizacji robót do 30 czerwca 2019 r. z możliwością 
fakturowania częściowego, ale po odebraniu kompletnym części robót w ten sposób, 
aby w okresie zimowym droga była przejezdna. W terminie 7 dni po podpisaniu umowy, 
wykonawca ma obowiązek uzgodnić harmonogram realizacji robót i podziału robót 
na odcinki, tak aby zapewnić przejezdność drogi zimą. Pan Naczelnik omówił 
szczegółowo zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia 
publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach 
Felicjanów i Lisowice” (załącznik nr 9 do protokołu). 
 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Porwańskiej reprezentującej 
Firmę ATMO PROJEKT Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska Grażyna 
Porwańska z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91/93 do pozyskiwania w imieniu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego danych, informacji i materiałów niezbędnych 
do opracowania Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.  
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska. W związku z zawarciem umowy 
z Firmą ATMO PROJEKT Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska Grażyna 
Porwańska z siedzibą w Łodzi dotyczącej opracowania Raportu z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za okres od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 grudnia 2017 r., zaproponowano udzielenie przez Zarząd Powiatu upoważnienia 
dla Pani Grażyny Porwańskiej do samodzielnego pozyskiwania w imieniu Powiatu 
danych, informacji i materiałów niezbędnych do opracowania raportu.  
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Porwańskiej 
reprezentującej Firmę ATMO PROJEKT Projektowanie i Doradztwo w Ochronie 
Środowiska Grażyna Porwańska z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91/93 
do pozyskiwania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego danych, informacji 
i materiałów niezbędnych do opracowania Raportu z realizacji Programu Ochrony 
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Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za okres od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 grudnia 2017 r. (załącznik nr 10 do protokołu). 
 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Na wniosek 
Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu proponuje się dokonanie 
przesunięcia kwoty 3.580,00 zł w ramach realizacji zadań wymagających specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152, a zmniejszenie w rozdziale 80115 
Technika i rozdziale 80117 Branżowe szkoły. Ponadto proponuje się przesunięcie 
2.500,00 zł z rezerw do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach 
na wydatki związane z dezynsekcją oraz w ZSP Nr 1 przesunięcie w ramach ustalonego 
planu finansowego w jednostce na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2018 (załącznik nr 11 do protokołu). 
 

 
14. 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 2018. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
Uwzględniając zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego dokonuje się szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.  
 
Zarząd Powiatu 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 2018 (załącznik nr 12 
do protokołu). 
 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na rok 2019, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich 
składania. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu, która 
omówiła założenia do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów 
ich składania (załącznik nr 13 do protokołu). 
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16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego 
do opracowania projektu Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu. 
Proponowana zmiana polega na usunięciu zapisu dotyczącego uzgodnienia projektu 
statutu z radnymi i Komisją Statutowo – Regulaminową. Po podjęciu inicjatywy 
uchwałodawczej przez Zarząd Powiatu, projekt uchwały w sprawie Statutu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego zostanie skierowany do Komisji Statutowo – Regulaminowej. 
Radni będą mogli zgłaszać uwagi do projektu Statutu podczas posiedzenia tej Komisji.  
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego 
do opracowania projektu Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (załącznik nr 14 
do protokołu). 
 
 

17. Wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania 
określonego w Uchwale Nr 1913/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
28 maja 2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro w zakresie realizacji wydatków 
związanych z zakupem systemu informatycznego wspierającego pracę Rady Powiatu 
oraz obsługę sesji Rady Powiatu. 
 
Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek 
o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 1913/2014 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 
30.000,00 euro w zakresie zakupu systemu informatycznego niezbędnego do obsługi 
sesji Rady Powiatu w związku w wymogami ustawowymi. Pozostały sprzęt, w tym m.in. 
tablety, kamera i laptopy, zakupiony zostanie w ramach procedury. 
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania zasad postępowania 
określonego w Uchwale Nr 1913/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
28 maja 2014 r. 
  
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych 
i zużytych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących w ewidencji 
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Monika Brzezińska. Dyrektor DPS w Wiśniowej Górze 
wniosła o wyrażenie zgody na likwidację zużytego go sprzętu poprzez złomowanie 
i utylizację.  
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie 
umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących 
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w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze (załącznik nr 15 
do protokołu). 
 
 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
środka trwałego – samochodu osobowego marki Ford Transit o numerze 
rejestracyjnym ELW 60L8 będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Monika Brzezińska. Dyrektor DPS w Wiśniowej Górze 
wniosła o obniżenie ceny wywoławczej samochodu, z uwagi na brak zgłoszeń osób 
zainteresowanych kupnem. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego 
– samochodu osobowego marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym ELW 60L8 
będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze (załącznik nr 16 
do protokołu). 
 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Monika Brzezińska. Projekt uchwały przygotowany 
został na wniosek Dyrektora SOSW w Koluszkach. Składniki majątkowe przeznaczone 
do likwidacji ujęto w załącznikach do uchwały.  
 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych 
i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego (załącznik nr 17 do protokołu). 
 
 

21. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Pani Skarbnik w związku z wpłatą przez mieszkańców kwoty wyższej niż należna z tytułu 
decyzji, poprosiła o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na zarachowanie wpłaty 
na poczet odsetek od nieterminowej wpłaty i należności głównej z tytułu decyzji oraz 
na zwrot pozostałej kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.  
 
Postanowienie Zarządu Powiatu o zarachowaniu wpłaty stanowi załącznik nr 18 
do protokołu.  
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2119/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
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 X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

2) Nr 2120/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowej 
na realizację projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie 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 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  4 głosów „za”. 

3) Nr 2121/2018 w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Koluszkach pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby realizacji projektu 
„Simply the Best – uczniowskie 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 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”– uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   
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Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

4) Nr 2122/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „Jubileuszu 200-lecia utworzenia Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

5) Nr 2123/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, pod warunkiem 
zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

6) Nr 2124/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E 
w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 
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7) Nr 2125/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o 
zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w 
miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

8) Nr 2126/2018 w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Porwańskiej reprezentującej 
Firmę ATMO PROJEKT Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska Grażyna 
Porwańska z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91/93 do pozyskiwania w imieniu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego danych, informacji i materiałów niezbędnych 
do opracowania Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. – 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

9) Nr 2127/2018 w sprawie zmian w budżecie 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 X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

10) Nr 2128/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

11) Nr 2129/2018 w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich 
składania – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

12) Nr 2130/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego 
do opracowania projektu Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

13) Nr 2131/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych 
i zużytych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących w 
ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

5 głosów „za”. 
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14) Nr 2132/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka 
trwałego – samochodu osobowego marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym ELW 
60L8 będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.– uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

5 głosów „za”. 

 

15) Nr 2133/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła D. Piekarek 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Ewa Gładysz   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ………………………… 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 

Małgorzata Lesiak  ……………………….. 


