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PROTOKÓŁ NR 211/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 12 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. 

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła 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 210/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd jednogłośnie przyjął protokół 210/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podpisanie umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie finansowania zadań 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w II połowie 2018 roku. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie 
finansowania zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w II połowie 2018 roku. 

Na podstawie niniejszej umowy Powiat Zgierski przekaże Powiatowi Łódzkiemu 
Wschodniemu środki finansowe na realizację w II półrocza 2018 roku zadań związanych 
z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na rzecz mieszkańców 
Powiatu Zgierskiego. 

Wysokość tych środków nie przekroczy kwoty 51 776,00 zł. 

Płatność nastąpi w dwóch transzach w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu noty 
księgowej wystawionej przez Powiat oraz na podstawie przedłożonego sprawozdania 
określającego ilość zwołanych komisji i wydanych orzeczeń o niepełnosprawności  
i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Zgierskiego. 

Płatność za jedno orzeczenie wynosić będzie 55,00 zł (w tym również wniosek, który 
rozpoczyna procedurę).  
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Całkowity koszt wydania jednego orzeczenia obecnie wynosi 160,00 zł, w tym: 

– ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa pokrywany jest koszt 105,00 zł, 

– środków dotacji z budżetu Powiatu Zgierskiego pochodzi kwota 55,00 zł. 

Przekazana pomoc finansowa będzie równa iloczynowi wydanych orzeczeń w czasie 
trwania umowy i ustalonej kwoty płatności za jedno orzeczenie. 

Środki finansowe zostaną przekazane przez Powiat Zgierski na konto Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w terminie 7 dni od złożenia sprawozdania określającego ilość zwołanych 
komisji, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał umowę  
z Powiatem Zgierskim w sprawie finansowania zadań Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w II połowie 2018 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez 
zmniejszenie planu dochodów ogółem i planu wydatków ogółem o kwotę 26 422,00 zł 
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.271.2018 z dnia 5 września 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie zadań własnych  
na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 2134/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 września  
2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań 
własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.271.2018 z dnia 5 września 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie wniosków złożonych przez: Sekretarza Powiatu, Naczelnika 
Wydziału KiSO, Naczelnika Wydziału PSiPP). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej 
w ramach zadań zleconych oraz zadań własnych, obejmujących zmiany planu wydatków 
na wynagrodzenia niewynikające ze stosunku pracy. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Sekretarza Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich; 
3) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (SOSW) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2136/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 września 
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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 
zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Sekretarza Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich; 
3) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, 
ZSP Nr 1, I LO) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian  
w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
3) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody  
na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót 
dodatkowych w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że firma CONRESS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
z Sieradza – wykonawca robót w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku DPS  
w Lisowicach” zwrócił zamawiającemu uwagę, że istniejący system zabezpieczenia 
kotłowni na paliwo stałe ma zabezpieczenie typu otwartego, natomiast projekt 
instalacji centralnego ogrzewania jest wykonany z zabezpieczeniem instalacji poprzez 
system zamknięty.  

Pan Naczelnik nadmienił, że zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i bezpieczeństwa, 
takie dwa systemy nie powinny funkcjonować wspólnie, dlatego zaistniała konieczność 
wykonania robót dodatkowych. 

Wykonawca zaproponował realizację tych robót za cenę 9 875 zł netto, w wyniku 
negocjacji przeprowadzonych w dniu 11 września 2018 r. powyższa kwota została 
obniżona do 9 500 zł. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o wyrażenie zgody na zatwierdzenie wyniku negocjacji i wyrażenie zgody na zawarcie 
aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu 
pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. 

Wartość umowy zawartej z wykonawcą w dniu 14 lutego 2018 r. ulegnie zwiększeniu 
łącznie o kwotę 9 500,00 zł netto, natomiast termin umowny wykonania zadania 
podstawowego łącznie z robotami dodatkowymi nie ulegnie zmianie: 30 września 2018r. 

Wniosek w tej sprawie skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wynik negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Termomodernizacja 
budynku DPS w Lisowicach”, zgodnie z wnioskiem. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 
do protokołu. 

11. Przedstawienie informacji o przyjęciu dziecka z terenu powiatu brzezińskiego  
do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu  
poinformowała o przyjęciu ucznia z lekkim stopniem niepełnosprawności z terenu 
powiatu brzezińskiego do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach. 
Jest to ósme dziecko w tym oddziale. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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12. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dodatkowych uczniów do klasy pierwszej 
(policyjno – prawnej) w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała o wystąpieniu wicedyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 2 w Koluszkach z prośbą o zgodę na możliwość przyjęcia 
dodatkowych uczniów do klasy policyjno – prawnej w II Liceum Ogólnokształcącym. 

Pani Naczelnik poinformowała, że obecnie ten oddział klasy pierwszej liczy 24 uczniów, 
jednak ze względu na zapytania o możliwość dołączenia do tej klasy zaproponowano 
zwiększenie liczebności w oddziale do 26 osób lub więcej. 

Proponowane zwiększenie liczebności uczniów spowoduje konieczność przeznaczenia 
dodatkowych środków finansowych ze względu na podział na grupy na języku angielskim 
i wzrostem o 3 godziny tygodniowo liczby godzin nauczania tego przedmiotu. 

Kopia pisma dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na proponowane zmiany i zdecydował o przyjęciu dodatkowych uczniów do klasy 
pierwszej (policyjno – prawnej) w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

13. Podjęcie decyzji w sprawie przydzielenia 10 godzin zajęć indywidualnych uczennicy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała o wystąpieniu dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach o przyznanie dodatkowych 10 godzin  
zajęć indywidualnych dla uczennicy klasy szóstej SOSW z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pani Naczelnik dodała, że zajęcia indywidualne jest to nowa forma wprowadzona 
w § 6 ust 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. Zgodnie z rozporządzeniem indywidualny program 
edukacyjno – terapeutyczny określa wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego 
lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie 
liczącej do 5 uczniów, w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu  
o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen 
funkcjonowania ucznia. 
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Pani Szelest poinformowała, że Poradnia wydała orzeczenie, zgodnie z którym zalecane 
jest, aby część zajęć była realizowana w grupie (na przedmiotach od 3 do 5 godzin). 

Zgodnie z wytycznymi Pani dyrektor SOSW przygotowała propozycję, która zawiera 
łącznie 10 godzin (1 godz. zajęć funkcjonowania osobistego i społecznego, 1 godz. 
zajęć rozwijających komunikowanie się, 6 godzin zajęć rozwijających kreatywność,  
2 godz. zajęć wychowania fizycznego), z tendencją do ograniczania godzin zajęć 
indywidualnych. Koszt przydzielenia uczennicy 10 godzin zajęć indywidualnych wyniesie 
2 736 zł średniomiesięcznie. 

Pani Naczelnik Szelest zaproponowała, aby zajęcia indywidualne zostały przyznane  
tylko na I semestr w roku szkolnym 2018/2019, natomiast po przeprowadzeniu 
ponownej oceny wielospecjalistycznej uczennicy zostanie podjęta decyzja o ewentualnej 
potrzebie przyznawania zajęć indywidualnych na kolejny okres czasu. 

Dyskutowano na temat nauczania indywidualnego, jednak z punktu widzenia potrzeb 
uczennicy korzystniejsze będzie przyznanie zajęć indywidualnych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawioną propozycję i zdecydował o przydzieleniu 10 godzin zajęć indywidualnych 
uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

14. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach. 

Aneks nr 1 dotyczy zmiany przydziału 8 godzin na wniosek nauczyciela i konieczności 
przydzielenia tych godzin innym nauczycielom. 

Ponadto uwzględniono zatrudnienie nauczyciela w ramach stanowiska zamiejscowego 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tuszynie pierwotnie uwzględnione w arkuszu 
organizacji roku szkolnego jako wakat. 

Pani Szelest nadmieniła, że aneks nr 1 został zaopiniowany przez związki zawodowe 
zrzeszające nauczycieli. 
W wyznaczonym ustawowo terminie nie wpłynęła opinia Kuratorium Oświaty w Łodzi  
na temat tego aneksu, dlatego uznaje się, że Kuratorium zrezygnowało z prawa  
do jej wyrażenia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach. 
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15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie 

powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu  
godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

Zmiany dotyczą likwidacji apteki o nazwie „Maria” położonej w Rzgowie przy Placu  
500-Lecia 2 i wykreśleniem jej z Rejestru aptek ogólnodostępnych oraz zmiany godzin 
pracy w soboty oraz w niedziele apteki o nazwie „Lawenda” z siedzibą w Rzgowie, 
ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały 
Nr XLIV/541/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 grudnia 2017 r.  
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. rozkładu  
godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego oraz konieczność zaktualizowania rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne 
od pracy w okresie od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018 r. pełnionych przez apteki 
ogólnodostępne mające swoją siedzibę na terenie gmin: Tuszyn, Rzgów i Brójce, 
stanowiącego Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/541/2017 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Omówiony projekt uchwały Rady Powiatu zostanie przekazany do zaopiniowania  
przez burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
oraz przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym projektem uchwały Rady i nie zgłosił uwag. 

16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego 

wschodniego. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu  
godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 



9 

 

W omawianym projekcie uchwały Rady Powiatu uwzględniono rozkład godzin pracy 
aptek w dni powszednie, soboty i niedziele oraz w porze nocnej, niedziele, święta 
i inne dni ustawowo wolne od pracy w podziale na gminy, jako kontynuację obecnie 
obowiązującego harmonogramu. 

Na terenie gminy Andrespol dostępność świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta 
i inne dni ustawowo wolne od pracy pełnić będzie Apteka–Sieciowa z siedzibą 
w Andrespolu, ul. Rokicińska 146, która pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu. 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym projekcie uchwały Rady 
Powiatu stanowiącym załącznik nr 13 do protokołu. 

Omówiony projekt uchwały Rady Powiatu zostanie przekazany do zaopiniowania  
przez burmistrzów wójtów i miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego  
oraz przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym projektem uchwały Rady i nie zgłosił uwag. 

17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy został opracowany na podstawie informacji o dotychczasowej 
realizacji, z uwzględnieniem propozycji jednostek organizacyjnych Powiatu. 

Zmiana zapisów w porównaniu do Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2018 roku polega na wykreśleniu jednego zadania dotyczącego 
wspierania działalności gospodarczej, ponieważ dotychczas współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w tym zakresie nie była realizowana i nie jest zasadne utrzymanie 
takiego zapisu. 

Ponadto wprowadzono zapis w ramach priorytetowych zadań publicznych dotyczącego 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Projekt uchwały zostanie skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje będą przeprowadzone 
w okresie od 13 września 2018 r. do 28 września 2018 roku. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

W związku z potrzebą przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, Pani Naczelnik Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o podjęcie uchwały o ogłoszeniu przeprowadzenia konsultacji. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 13 września 2018 r. do 28 września 
2018 roku, w trybie określonym w Regulaminie konsultowania z powiatową radą 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr LVI/742/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 września 2010 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu. 

19. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach i dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Koluszkach o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie 
dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
w Koluszkach o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie dyrektora ZSP nr 1 
w Koluszkach w SP nr 1 w Koluszkach. 

Kopie pism w przedmiotowej sprawie wystosowanych przez dyrektorów ww. Szkół 
stanowią załączniki nr. 16 – 17 do protokołu. 

Dyrektor ZSP nr 1 zapewnił, że jego zatrudnienie jako nauczyciela fizyki w SP nr 1 
w wymiarze 4 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie miało wpływu 
na jakość pracy pedagogicznej oraz pracy wynikającej z pełnienia funkcji dyrektora 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził wątpliwości 
wobec dodatkowego zatrudnienia dyrektora ZSP nr 1 w SP nr 1, ze względu na zmiany 
kadrowe w ZSP nr 1 (na stanowisku głównej księgowej). 

Ponadto Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że dyrektor ZSP nr 1 w projekcie aneksu 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 planuje dla siebie również godziny 
ponadwymiarowe. 

Podniesiono również kwestię rozliczenia Projektu Erasmus+ realizowanego przez  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

Mając na względzie dobro ZSP nr 1 w Koluszkach poddano pod głosowanie wnioski 
dyrektorów szkół omawiane przez Panią Naczelnik. 

Wynik głosowania: „za” – 0 głosów, „wstrzymuję się” – 2 „przeciw” – 3. 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowe wnioski. 

20. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych na zakup sprzętu nagłaśniającego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest omówiła wniosek dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach o przyznanie 
dodatkowych środków finansowych w wysokości 3 500 zł na zakup sprzętu 
nagłaśniającego wykorzystywanego podczas uroczystości szkolnych. 

Kopia pisma dyrektora ZSP nr 1 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

Taki zakup będzie można ewentualnie uwzględnić w projekcie budżetu na 2019 rok. 

21. Podjęcie decyzji w sprawie umieszczenia zamiejscowych stanowisk pracy PPP 
w Koluszkach w Rzgowie ul. Literacka 2C. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest przedstawiła sprawę dotyczącą umieszczenia zamiejscowych 
stanowisk pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – w Rzgowie  
ul. Literacka 2C. Nowa siedziba wymaga dostosowania do potrzeb klientów Poradni. 
Koszt wyposażenia oszacowano na 6 850 zł. 

Na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano 3 000 zł, na zakup laptopa – 2 500 zł, 
na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego – 700 zł, na zakup 3 tablic informacyjnych – 
300 zł, na zakup niszczarki – 350 zł, 2 abonamenty na telefony komórkowe – 147,51 zł, 
opłata za internet – 89,97 zł, monitoring i ochrona – 184,50 zł, wywóz odpadów 
komunalnych – 150 zł. 
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Szczegółowe informacje na temat kalkulacji kosztów przedstawiono w przedmiotowym 
wystąpieniu. Kopia pisma dyrektora PPP stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że z utworzeniem tego punktu wiąże się 
również konieczność zatrudnienia nauczycieli. 
Pani dyrektor PPP wnioskuje o 14 godzin dla psychologa, pedagoga, logopedy łącznie,  
w tym przyznanie 6 godzin w ramach PPP w Koluszkach (łącznie cały etat). 

Pani Szelest przypomniała, że przed wakacjami Pani dyrektor wnioskowała o przyznanie 
do PPP w Koluszkach łącznie 14 godzin. 

Pani Wicestarosta przypomniała, że wówczas Zarząd Powiatu nie wyraził zgody 
na takie rozwiązanie i nie obniżył pensum Pani dyrektor PPP, ze względu na planowane 
utworzenie stanowisk zamiejscowych w Rzgowie i konieczność zatrudnienia pracownika 
w ramach 1/2 etatu. Przyznanie 1 etatu dla Poradni miałoby na celu realizację zadań 
w Koluszkach, Rzgowie i Tuszynie. 

Pani Szelest przypomniała, że związki zawodowe akcentowały zwiększenie zakresu  
zadań Poradni. 

Pani Wicestarosta podkreśliła zaangażowanie oraz wkład pracy Pani dyrektor PPP  
w negocjacje cen, w celu zredukowania kosztów związanych z organizacją 
zamiejscowych stanowisk pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Poinformowała również, że pomieszczenie przeznaczone na zamiejscowe stanowisko 
pracy w Rzgowie zostało umeblowane przez Gminę. 

Pani Szelest dodała, że Ministerstwo ukierunkowuje kształcenie na pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną, z tendencją do wzrostu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyznaniu 1 etatu dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach  
dla potrzeb Poradni (w tym dla zamiejscowych stanowisk pracy). 

22. Rozpatrzenie pisma dyrektora PPP w Koluszkach o przyznanie dodatkowych 
godzin ponadwymiarowych specjalistom zatrudnionym w PPP w Koluszkach, 
w tym dla zamiejscowych stanowisk pracy w Rzgowie w wymiarze 20 godz. 
tygodniowo. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest omówiła pismo dyrektora PPP w Koluszkach o przyznanie 
dodatkowych godzin ponadwymiarowych nauczycielom specjalistom zatrudnionym  
w PPP w Koluszkach, w tym dla zamiejscowych stanowisk pracy w Rzgowie w wymiarze 
20 godzin tygodniowo. 

Koszt wprowadzenia godzin dodatkowych wyniesie 3 633 zł średniomiesięcznie wraz  
z pochodnymi. 
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Szczegółowe informacje na temat przydziału godzin pracy specjalistów uwzględniono  
w przedmiotowym wystąpieniu. 

Kopia pisma dyrektora PPP stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo dyrektora PPP w Koluszkach o przyznanie dodatkowych godzin 
ponadwymiarowych specjalistom zatrudnionym w PPP w Koluszkach, w tym  
dla zamiejscowych stanowisk pracy w Rzgowie w wymiarze 20 godz. tygodniowo. 

23. Przedstawienie decyzji Burmistrza Rzgowa zatwierdzającej podział nieruchomości 
położonej w Romanowie, w gminie Rzgów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 
Romanów numerami działek 132/9 o pow. 0,8527 ha i 132/10 o pow. 0,8895 ha 
(wydzielono m.in. działki: nr 132/11 o pow. 0,0285 ha i nr 132/13 o pow. 0,1340 ha  
pod drogę powiatową). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił decyzję Burmistrza Rzgowa zatwierdzającą podział 
nieruchomości położonej w Romanowie, w gminie Rzgów, oznaczonej w ewidencji 
gruntów obrębu Romanów numerami działek 132/9 o powierzchni 0,8527 ha i 132/10  
o powierzchni 0,8895 ha. 

Na podstawie decyzji wydzielono następujące działki: 

– nr 132/11 o pow. 0,0285 ha – pod drogę powiatową, 

– nr 123/12 o pow. 0,8242 ha, 

– nr 132/13 o pow. 0,1340 ha – pod drogę powiatową, 

– nr 132/14 o pow. 0,7555 ha. 

Nowopowstałe działki: nr 132/11 o powierzchni 0,0285 ha i nr 132/13 o powierzchni 
0,1340 ha, które zostały wydzielone pod poszerzenie drogi powiatowej przechodzą  
z mocy prawa na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem, w którym decyzja 
o podziale stanie się ostateczna. 

Kopia decyzji Burmistrza Rzgowa stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Ponadto Pan Naczelnik poinformował, że Gmina Rzgów planuje wprowadzenie 
do porządku obrad najbliższej Sesji Rady w dniu 24 września 2018 r. projektu uchwały 
o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na wypłatę 
odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod poszerzenie dróg. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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24. Przedstawienie postanowienia Burmistrza Miasta Tuszyna opiniującego pozytywnie 
projekt podziału nieruchomości o numerach ewid. 248 w Górkach Małych (obr. 6), 
gm. Tuszyn (wydzielono m.in. działkę o nr ew. 248/1 pod poszerzenie drogi 
powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński przedstawił postanowienie Burmistrza Miasta Tuszyna 
opiniującego pozytywnie projekt podziału nieruchomości o numerach ewid. 248  
w Górkach Małych (obr. 6), gm. Tuszyn. 

W wyniku podziału powstaną działki o numerach ewid. 248/1, 248/2 i 248/3. 

Nowopowstała działka nr 248/1 została przeznaczona pod poszerzenie drogi powiatowej 
33 KL – ul. Szczukwińska w liniach rozgraniczających 15 m. 

Kopia postanowienia Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

25. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik poinformowała, że w związku koniecznością zaplanowania w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok środków finansowych na realizację 
w 2019 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, 
do Gminy Koluszki zostanie wystosowane zapytanie o realizację tego zadania 
z jednoczesną propozycją kwoty dotacji na to zadanie w wysokości 28 000 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pan Naczelnik Biliński przedstawił zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
administracyjnego przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 od km 19+605 do km 22+365 
w miejscowości Kurowice i Karpin, gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. Łódzkie, 
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku 
Kurowice – Ujazd”. 

Działka nr 117/1, która powstanie wskutek podziału o powierzchni 30m2 stanie się 
własnością Województwa Łódzkiego i będzie przysługiwało za nią odszkodowanie. 

  Kopia pisma ŁUW w Łodzi stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pani Skarbnik poinformowała o konieczności ustalenia wysokości dotacji dla Gmin 
na 2019 rok na utrzymanie dróg powiatowych. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu podpisał umowę z Powiatem Zgierskim w sprawie finansowania zadań 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w II połowie 2018 roku. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o przyjęciu dziecka z terenu powiatu 
brzezińskiego do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu dodatkowych uczniów do klasy pierwszej 
(policyjno–prawnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przydzieleniu 10 godzin zajęć indywidualnych uczennicy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wnioski: 

– dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach  
o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie dyrektora ZSP nr 1, 

– dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach o przyznanie dodatkowych środków finansowych 
na zakup sprzętu nagłaśniającego. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PPP w Koluszkach o przyznanie 
dodatkowych godzin ponadwymiarowych specjalistom zatrudnionym w Poradni, w tym 
dla zamiejscowych stanowisk pracy w Rzgowie w wymiarze 20 godz. tygodniowo. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

– zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 

– w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego. 

Projekty uchwał zostaną przekazane do zaopiniowania przez burmistrzów i wójtów 
miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz do Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Łodzi. 
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 Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt uchwały zostanie skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniach 13 – 28 września 2018 r. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o umieszczeniu zamiejscowych stanowisk pracy PPP  
w Koluszkach w Rzgowie ul. Literacka 2C. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Rzgowa zatwierdzającą podział 
nieruchomości położonej w Romanowie, w gminie Rzgów, oznaczonej w ewidencji 
gruntów obrębu Romanów numerami działek 132/9 o pow. 0,8527 ha i 132/10 o pow. 
0,8895 ha (wydzielono m.in. działki: nr 132/11 o pow. 0,0285 ha i nr 132/13 o pow. 
0,1340 ha pod drogę powiatową). 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z postanowieniem Burmistrza Miasta Tuszyna  
opiniującym pozytywnie projekt podziału nieruchomości o numerach ewid. 248 
w Górkach Małych (obr. 6), gm. Tuszyn (wydzielono m.in. działkę o nr ew. 248/1 pod 
poszerzenie drogi powiatowej). 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2134/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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 2135/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) 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”. 

3) Nr 2136/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie wniosków złożonych przez: Sekretarza Powiatu, 
Naczelnika Wydziału KiSO, Naczelnika Wydziału PSiPP) – 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”. 

4) Nr 2137/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (SOSW) 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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

5) Nr 2138/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB,  
ZSP Nr 1, I LO) 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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 
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6) Nr 2139/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody  
na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót 
dodatkowych w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 
 – 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”. 

7) Nr 2140/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 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 J. Skibińska. 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Ewa Gładysz   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ………………………… 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 

Małgorzata Lesiak  ……………………….. 


