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PROTOKÓŁ NR 212/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 19 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. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni 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 211/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 211/18 z posiedzenia Zarządu. 

4. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019  
I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 
 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale PSiPP) 

Pani Monika Kunka – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Promocji Powiatu  
w imieniu Naczelnika Wydziału PSiPP wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 I Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

W aneksie nr 1 przewidywana liczba uczniów wynosi 257 osób, jest 11 oddziałów 
klasowych, ogółem 26 nauczycieli + 1 wakat (w ramach zajęć wychowania do życia  
w rodzinie) i 2 urlopy dla poratowania zdrowia. 

W ramach wskazanej liczby nauczycieli uwzględniono również nauczycieli zastępujących 
tych przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia. Pozostał nieobsadzony  
1 wakat w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie, ze względu na wcześniejsze 
doświadczenia związane z rezygnacją uczniów z udziału w tych zajęciach. 

W oddziałach klas pierwszych jest obecnie 88 osób + dodatkowych 2 uczniów, którzy 
ubiegają się o przyjęcie do klasy Ia. Liczba godzin płatnych ogółem wynosi 495 + 199/38 
– zajęcia wychowania do życia w rodzinie (średniorocznie 463,02 godziny), w tym 
ponadwymiarowych 102 godziny (średniorocznie 72,54 godziny). 

W porównaniu do pierwotnego arkusza doszedł 1 oddział klasy pierwszej, obsadzono  
4 wakaty i 2 nauczycieli rozpoczęło urlop dla poratowania zdrowia. 
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Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego i Kuratorium Oświaty w Łodzi na temat aneksu 
nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego jest pozytywna. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcącego 
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, zgodnie z przedstawioną propozycją. 

5. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia liczebności uczniów w klasie Ia w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019. 

 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale PSiPP) 

Pani Monika Kunka poinformowała o wystąpieniu dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach z prośbą o zwiększenie liczebności uczniów w klasie Ia w I LO w roku 
szkolnym 2018/2019. Oddział klasy Ia (rozszerzenia przedmiotowe: informatyka, fizyka, 
matematyka) obecnie liczy 24 uczniów i nie ma podziału na grupy językowe. 

O przyjęcie do tego oddziału w chwili obecnej ubiega się 2 uczniów. 

Ponadto zaistniały zapytania telefoniczne czy jest możliwość ubiegania się o przyjęcie  
do tej właśnie klasy. Przyjęcie dodatkowych uczniów spowoduje konieczność podziału  
na grupy na języku angielskim i niemieckim, co wygeneruje dodatkowy koszt 831,96 zł 
miesięcznie. Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję 
o zwiększeniu liczebności uczniów w klasie Ia w I LO w Koluszkach w roku szkolnym 
2018/2019. 

6. Przedstawienie informacji na temat podróży służbowej dyrektora ZSP Nr 2  
w Koluszkach na Targi Kolejowe Inno Trans Berlin 2018. 
 (referowała p. Monika Kunka - Inspektor w Wydziale PSiPP) 

Pani Monika Kunka poinformowała o wyjeździe służbowym dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w dniach 18 – 20 września 2018 r. na Targi 
Kolejowe Inno Trans Berlin 2018. 

Dyrektor ZSP nr 2 został zaproszony na Targi przez PKP PLK S. A. Udział w Targach 
pozwoli rozszerzyć współpracę z PLK. Celem wizyty na Targach jest również oszacowanie 
możliwości uczestnictwa w tych targach klas objętych patronatem PKP PLK S. A. 

Po stronie Powiatu będzie jedynie pokrycie kosztów dojazdu do Słubic – około 800 zł. 
Będzie to umowa na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych + koszt 
delegacji zagranicznej 150 zł. Koszt wejściówek na Targi, zakwaterowanie (Słubice) 
i koszt transportu Słubice – Berlin jest po stronie osób zapraszających czyli PKP PLK S.A. 
oraz firm kooperujących. Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 2123/2018 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 września 2018 roku 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. 
 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale PSiPP) 

Pani Monika Kunka wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie uchwały  
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 2123/2018 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 września 2018 r. 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. Sprostowanie błędu polega na tym, że w miejscu daty podjęcia 
uchwały tj. dnia 5 września 2018 r. wpisuje się datę 6 września 2018 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

8. Zawarcie porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w sprawie systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków 
PFRON. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie systemu obsługi wsparcia  
finansowego ze środków PFRON w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2, „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 
„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, który jest ogólnopolską platformą 
informatyczną wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad wymiany wiedzy, doświadczeń, 
informacji, danych i wspólnego korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia finansowego 
ze środków PFRON (Systemu SOW). 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w projekcie porozumienia, które zostało 
podpisane jednostronnie i jego kopia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o zawarciu porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w sprawie systemu obsługi wsparcia finansowego ze środków 
PFRON. 
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9. Podpisanie umowy w sprawie nieodpłatnego przekazania przez PFRON skanera 
dla PCPR. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Dyrektor Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie umowy  
w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych skanera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Umowa określi zasady przekazania oraz użytkowania skanera dostarczanego w ramach 
projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, Oś Priorytetowa 2, „E-administracja 
i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.”. 

Umowa zostanie zawarta na okres 60 miesięcy liczonych od dnia przekazania sprzętu. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w projekcie umowy, która została podpisana 
jednostronnie i jej kopia stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał umowę 
w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych skanera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały  
Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który 
został przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz ze względu  
na potrzebę ujednolicenia zapisów Statutu. 

Projekt Statutu został opracowany przez Zespół Zadaniowy do opracowania projektu 
Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, powołany przez Zarząd Powiatu. 

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy Statut powiatu powinien zostać podjęty i opublikowany  
w bieżącej kadencji ze wskazaniem, że wejdzie on w życie z dniem rozpoczęcia kolejnej 
kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. 
Większość zapisów Statutu ma charakter porządkujący. 

Zmiana w porównaniu do aktualnie obowiązującego Statutu dotyczy wyboru przez Radę 
Powiatu ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. 

W projekcie Statutu wprowadzono również zapis, zgodnie z którym nie wymagają 
zatwierdzenia w formie głosowania oczywiste błędy i omyłki pisarskie, błędy 
ortograficzne, błędy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, jeżeli ich korekta  
nie spowoduje zmiany treści i skutków prawnych. Przewodniczący Rady stwierdza fakt 
ich wystąpienia w tekście projektu uchwały. 
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Ponadto wprowadzono zapis, zgodnie z którym w podjętych uchwałach, przed ich 
podpisaniem, Przewodniczący może eliminować oczywiste błędy i omyłki pisarskie, 
błędy ortograficzne, błędy w cytowaniu numeracji Dzienników Ustaw, błędy w numeracji 
jednostek systematyzacyjnych, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany treści i skutków 
prawnych. 

Projekt Statutu został skonsultowany z radcą prawnym Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Łodzi. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu i podjął inicjatywę uchwałodawczą, 
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu 
zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew – Gmina Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni”. 
(referował p. Michał Kotynia – Dyrektor PODGiK) 

Pan Michał Kotynia – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wystąpił do Zarządu Powiatu  
z prośbą o zatwierdzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych 
dla obrębów Stróża oraz Kraszew – Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni” – 
oznaczenie sprawy Or.272.1.4.2018. 
W związku z zakończeniem przedmiotowego postępowania zaistniała konieczność 
zatwierdzenia protokołu z postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków  
w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża 
oraz Kraszew – Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego 
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w Gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni”. 

 (referował p. Michał Kotynia – Dyrektor PODGiK) 
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Pan Michał Kotynia wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża 
w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni” – oznaczenie sprawy Or.272.1.8.2018. 

W związku z zakończeniem przedmiotowego postępowania i zawarciem umowy  
na realizację ww. zamówienia, zaistniała konieczność zatwierdzenia protokołu  
z postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża  
w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego 
w Łodzi”. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała,  
że w związku z dobiegającym końca okresem obowiązywania umowy na świadczenie 
usług pocztowych, przeprowadzono postępowanie na świadczenie usług pocztowych  
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi na kolejne 2 lata. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 
pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” – znak Or.272.1.21.2018 
do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10 września 2018 r. wpłynęła jedna oferta 
złożona przez Pocztę Polską Spółka Akcyjna z Warszawy, z ceną za realizację przedmiotu 
zamówienia w wysokości 280 191,00 zł brutto. 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 285 000,00 zł. 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów  
oceny ofert ustalono, że oferta Poczty Polskiej S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych zamówienia i została oceniona  
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium oceny ofert. 

W związku z powyższym Pani Naczelnik Redmann w imieniu Komisji Przetargowej 
powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
w Łodzi”, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyniku 
przedmiotowego postępowania i dokonanie wyboru oferty złożonej przez – Pocztę 
Polską S.A. jako najkorzystniejszej, z kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia 
w wysokości 280 191,00 zł. 



7 

 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wynik przedmiotowego postępowania zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zarząd Powiatu 
podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej nr 106419E 
położonej w obrębie Rzgów powiat łódzki wschodni dotychczasowej kategorii  
oraz wyłączenia tej drogi z użytkowania. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o pozytywne 
zaopiniowanie propozycji pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr 106419E 
stanowiącej działkę o nr 147 o powierzchni 747 m2 położonej w obrębie Rzgów. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych nadanie  
kategorii drogi, jak i jej pozbawienie następuje uchwałą rady właściwej dla kategorii 
drogi, po uzgodnieniu m.in. z zarządem powiatu na terenie którego gmina się znajduje. 

Działka na której zlokalizowana jest droga wskazana powyżej nie wpisuje się w układ 
komunikacyjny gminy, dlatego planowane jest pozbawienie jej dotychczasowej kategorii 
i wyłączenie z użytkowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził pozytywną 
opinię dotyczącą pozbawienia drogi gminnej nr 106419E położonej w obrębie Rzgów 
powiat łódzki wschodni dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej drogi z użytkowania 
i podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi gminnej  
nr 106446E położonej w obrębie Rzgów powiat łódzki wschodni dotychczasowej 
kategorii oraz wyłączenia części tej drogi z użytkowania. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o pozytywne 
zaopiniowanie propozycji pozbawienia części drogi gminnej nr 106446E położonej  
w obrębie Rzgów powiat łódzki wschodni dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia 
części tej drogi z użytkowania. 

Droga, o której mowa nie ma znaczenia dla układu komunikacyjnego gminy, dlatego 
planowane jest pozbawienie jej dotychczasowej kategorii i wyłączenie z użytkowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził pozytywną 
opinię dotyczącą pozbawienia części drogi gminnej nr 106446E położonej w obrębie 
Rzgów powiat łódzki wschodni dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia części  
tej drogi z użytkowania. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg: ul. Główna w Gałkowie 
Dużym, ul. Zielonogórska w Borowej, droga Felicjanów – Jeziorko, droga Wierzchy –
Świny, droga w miejscowości Stary Redzeń, droga Wierzchy – Kazimierzów – 

Stamirowice, droga Długie – Turobowice – Kazimierzów, droga przez wieś Zygmuntów, 
droga przez wieś Redzeń Nowy, ul. Strażacka i ul. Grzybowa w Będzelinie, droga  
przez wieś Przanowice Małe, ul. Napoleońska, ul. Łódzka, ul. Borowiecka w Gałkowie 
Małym, ul. Chrustowska w Borowej II, ul. Główna w Będzelinie, droga przez wieś 
Leosin, droga we wsi Lisowice, droga biegnąca od ul. Wojska Polskiego przez las  
w Koluszkach, ul. Koluszkowska w Będzelinie do kategorii dróg gminnych. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński na wniosek Gminy Koluszki wystąpił do Zarządu Powiatu  
z prośbą o pozytywne zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych: 

1) drogi w miejscowości Gałków Duży ul. Główna biegnącej od drogi powiatowej  
nr 2911E  ul. Dzieci Polskich (działka nr 71) do granicy z działką nr 411 w obrębie 
Gałków Duży; 

2) drogi w miejscowości Borowa ul. Zielonogórska biegnącej od drogi powiatowej  
nr 2915E  ul. Główna (działka nr 92) do granicy z działką nr 60 obręb Borowa I; 

3) drogi Felicjanów-Jeziorko biegnącej od działki nr 38/15 (teren PKP-przejazd 
kolejowy  m. Koluszki) do granicy gminy Rogów miejscowości Wągry; 

4) drogi Wierzchy-Świny biegnącej od drogi powiatowej nr 2918E (działka nr 135/1) 
do granicy gminy Jeżów; 

5) droga w miejscowości Stary Redzeń biegnąca od drogi wojewódzkiej nr 715 (działka 
nr 1/2  obręb Stary Redzeń) do granicy z gminą Jeżów; 

6) droga Wierzchy-Kazimierzów-Stamirowice biegnąca od drogi w miejscowości 
Wierzchy (działka nr 136 obręb Wierzchy) do drogi powiatowej nr 2919E  
w Stefanowie (działka  nr 468 obręb Stefanów; 

7) droga Długie – Turobowice – Kazimierzów biegnąca od drogi powiatowej nr 2918E 
(działka nr 295 obręb Długie) do skrzyżowania z działką nr 53 i 81 w obrębie 
Kazimierzów; 

8) droga przez wieś Zygmuntów biegnąca od drogi powiatowej nr 2918E (działka  
nr 443/2  obręb Katarzynów) do drogi Felicjanów-Jeziorko (działka nr 187 obręb 
Felicjanów); 

9) droga przez wieś Redzeń Nowy od działki nr 329 (las) obręb Regny do działki nr 1 
obręb  Redzeń Nowy; 

10) ul. Strażacka i ul. Grzybowa w Będzelinie – biegnąca od drogi wojewódzkiej nr 716 
(ul. Szkolna działka nr 11/3) do działki nr 231 (ul. Główna) obręb Będzelin; 

11) droga przez wieś Przanowice Małe – biegnąca od działki nr 178 obręb Przanowice 
do drogi powiatowej nr 2915E (ul. Przestrzenna działka nr 136 obręb Gałków Duży); 

12) ul. Napoleońska, ul. Łódzka, ul. Borowiecka w Gałkowie Małym – biegnąca 
od ul. Partyzantów (działka nr 729 obręb Gałków Mały) do drogi powiatowej 
nr 2915E  (ul. Długa działka nr 131 obręb Borowa II); 

13) ul. Chrustowska Borowa II – biegnąca od drogi powiatowej nr 2915E (działka nr 131) 
do granicy gminy Rokiciny; 
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14) ul. Główna w Będzelinie – biegnąca od drogi wojewódzkiej nr 716 (ul. Szkolna 
działka  nr 11/3 do działki nr 469 – las obręb Będzelin; 

15) droga przez wieś Leosin – biegnąca od działki nr 457 (droga w miejscowości 
Stamirowice)  do granicy gminy Jeżów (Kolonia Rokiciny); 

16) droga we wsi Lisowice – biegnąca od drogi powiatowej nr 2917E (skrzyżowanie 
działki  nr 6 i 23/3 obręb Lisowice) do granicy gminy Brzeziny w miejscowości 
Ściborów; 

17) droga biegnąca od ul. Wojska Polskiego w Koluszkach przez las, ul. Koluszkowska 
w Będzelinie do granicy gminy Rokiciny w miejscowości Pogorzałe Ługi. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził pozytywną 
opinię dotyczącą zaliczenia ww. dróg do kategorii dróg gminnych. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 
do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – 
Czarnocin”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 
powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” – oznaczenie sprawy Or.272.1.18.2018. 

W związku z zakończeniem przedmiotowego postępowania i zawarciem umowy  
na realizację ww. zamówienia, zaistniała konieczność zatwierdzenia protokołu  
z postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 15 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki  
pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 
w Stefanowie, gm. Koluszki”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. „Przebudowa fragmentu drogi 
powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki – oznaczenie 
sprawy Or.272.1.14.2018. 

W związku z zakończeniem przedmiotowego postępowania i zawarciem umowy  
na realizację ww. zamówienia, zaistniała konieczność zatwierdzenia protokołu  
z postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E  
na działce nr ew. 459 w Stefanowie, gm. Koluszki” i podjął w przedmiotowej uchwałę 
sprawie, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki 
pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą 
kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”. 
(referowała p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn. „Przebudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach 
zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu 
rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” – znak Or.272.1.20.2018. 

W związku z zakończeniem przedmiotowego postępowania i zawarciem umowy  
na realizację ww. zamówienia, zaistniała konieczność zatwierdzenia protokołu  
z postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E  
z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych  
w Gałkowie Małym”. 
Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 17 
do protokołu. 
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20. 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 wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie 
planu dochodów ogółem i planu wydatków ogółem o kwotę 95 028,00 zł w zakresie 
zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.268.2018 z dnia 10 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 18 do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie 
zadań własnych na rok 2018. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2050/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 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 w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów oraz zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań 
zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.268.2018 z dnia 10 września 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19 
do protokołu. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie wniosków: Skarbnika Powiatu; Naczelnika Wydz. PSiPP, 
Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań 
własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

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 20 do protokołu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, ZSP nr 2, I LO, SOSW, PPP, DPS w Wiśniowej Górze, DPS  
w Lisowicach, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2152/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 

2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach; 

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

4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 

5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach; 

6) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

7) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

8) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 21 do protokołu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, 
ZPS nr 2, DPS w Lisowicach, PCPR) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 
po stronie wydatków dla: 
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
2) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 22 do protokołu. 

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023, w którym 
zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2018 – 2023, przedstawionych w załącznikach do uchwały 
Nr XLV/550/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023. 
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Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają między innymi 
zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 
ogółem o kwotę 332 131,44 zł, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 
318 925,97 zł i dochodów majątkowych o kwotę 13 205,47 zł oraz dokonanie 
zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 
ogółem o kwotę per saldo 90 738,49 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących  
o kwotę 159 769,24 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 250 507,73 zł. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2018 – 2023 i podjął inicjatywę uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą 
załącznik nr 23 do protokołu. 

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2018 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. W przedłożonym projekcie uchwały  
Rady Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zwiększenia 
planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę 
332 131,44 zł, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 318 925,97 zł 
i dochodów majątkowych o kwotę 13 205,47 zł oraz dokonanie zmniejszenia planu 
wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę 
per saldo 90 738,49 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 159 769,24 zł  
i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 250 507,73 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka 
wydatków nad dochodami) w wysokości 4 964 862,51 zł, który sfinansowany zostanie 
pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych oraz dokonanie zmniejszenia planu przychodów 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 422 869,93 zł. 

Zaproponowano dokonanie następujących zmian: 

– planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów  
w 2018 r., 

– planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku, 

– planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku, 

– w planie wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu 
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w 2018 roku, 

– planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2018 roku 
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przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) z rozliczenia dotacji otrzymywanych z gmin i powiatów na realizacją zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
oraz zadań związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych – zwiększenie o kwotę 136 295,00 zł; 

2) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o 80 000,00 zł; 

3) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze o kwotę 55 652,00 zł; 

4) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 26 836,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn 
i wpływów z usług; 

5) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od środków 
na rachunkach bankowych Powiatu i Starostwa Powiatowego o kwotę 20 000,00 zł; 

6) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym 
od osób prawnych o kwotę 20 000,00 zł; 

7) ze zwiększenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Andrespol 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej  
na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” 
o kwotę 13 569,00 zł; 

8) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły o kwotę 1 298,00 zł; 

9) ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie 
ze środowiska o kwotę 28 783,00 zł; 

10) z rozliczenia środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia i zmniejszenia planu dochodów  
o kwotę 1 885,40 zł; 

11) ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu rozliczenia czynszów dzierżawnych, 
których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie o kwotę 673,63 zł; 

12) z rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu samorządu województwa łódzkiego 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego  
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania  
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych” – zmniejszenie o kwotę 363,53 zł; 

13) ze zwiększenia planu pozostałych dochodów realizowanych przez: 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o kwotę 9 521,00 zł, 

– Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 666,00 zł. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z: 

1) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 159 769,24 zł 
realizowanych w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 



16 

 

– 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 673,63 zł w związku  
z rozliczeniem czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie, 

– 020 – Leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 1 885,40 zł w związku z rozliczeniem 
środków otrzymywanych na zalesienia, 

– 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 396,00 zł, 

– 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1 298,00 zł w związku 
ze zwiększeniem planu dochodów, 

– 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 24 787,00 zł na realizację  
zadań bieżących przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz Punkt 
Interwencji Kryzysowej, 

– 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 
29 380,20 zł na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania, 

– 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 26 836,00 zł  
w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach, 

– 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 142 674,00 zł w związku z rozliczeniem 
wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych  
i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 
4 282,53 zł na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania; 

2) z wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjnych: 

– pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E  
w miejscowości Brójce” w wysokości 10 000,00 zł, 

– pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, 
gm. Brójce” w wysokości 7 000,00 zł, 

– pn. „Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze” w wysokości 31 000,00 zł; 

3) z rozliczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych: 

– pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz 
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – zmniejszenie o kwotę 363,53 zł, 

– pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku 
od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” – zmniejszenie o kwotę 860,60 zł, 

– pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego  
w Justynowie” – zmniejszenie o kwotę 43 000,00 zł, 

– pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków” – zmniejszenie o kwotę 670,29 zł, 

– pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie” – 
zmniejszenie o kwotę 1 160,13 zł, 

– pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” – 
zmniejszenie o kwotę 1 207,91 zł, 

– pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – 
Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów – 
zmniejszenie o kwotę 3 717,06 zł, 
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– pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 
w Stefanowie, gm. Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 191,63 zł, 

– pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – 
zmniejszenie o kwotę 100 784,00 zł, 

– pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zmniejszenie o kwotę 
19 740,00 zł, 

– pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” – zmniejszenie o kwotę 1 812,58 zł; 

4) z wykreślenia z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej” 
– zmniejszenie o kwotę 125 000,00 zł. 

 W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 422 869,93 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok i podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu. 

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2018 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, w którym zaproponowano dokonanie 
zmian w planie dochodów i w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2018 rok. 

Ponadto zaproponowano dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku oraz zmiany planu wydatków  
na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku, 
przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2018 przygotowany został w związku z: 

1) z rozliczeniem kontynuowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Koluszkach projektu pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”. 
Zmiany obejmują zwiększenie wkładu własnego na realizację projektu o kwotę 
107,43 zł oraz zmianę źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych: 

– budżet UE – zwiększenie o kwotę 55,35 zł, 

– budżet państwa – zmniejszenie o kwotę 55,35 zł; 
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2) z rozliczeniem wydatków realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

– „wynagrodzenia i pochodne” – zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł, 

– „zadania statutowe” – zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł; 

3) z rozliczeniem wydatków realizowanych w ramach rządowego programu  
„Dobry start”: 

– „wynagrodzenia i pochodne” – zwiększenie o kwotę 1 350,00 zł, 

– „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – zmniejszenie o kwotę 1 350,00 zł; 

4) ze zmniejszeniem wydatków bieżących w ramach działu 852 – Pomoc społeczna  
i działu 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej i zwiększeniem 
nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu 
przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA” o kwotę 100 000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok i podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 25 do protokołu. 

28. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik poinformowała o zamiarze wystąpienia do dyrektorów jednostek 
organizacyjnych Powiatu (PODGiK, PUP Łódź – Wschód, DPS w Lisowicach,  
DPS w Wiśniowej Górze) w związku z wykonaniem ustalonego planu wydatków  
w 2018 roku oraz przedstawioną analizą przewidywanego wykonania. 

Dyrektorzy wskazanych powyżej jednostek zostali zobowiązani do przedłożenia 
propozycji zmian po stronie dochodów i wydatków 

Wystąpienia kierowane do dyrektorów ww. jednostek organizacyjnych stanowią 
załączniki nr. 26 – 29 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o zwiększeniu liczebności uczniów w klasie Ia w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o podróży służbowej dyrektora ZSP Nr 2  
w Koluszkach na Targi Kolejowe Inno Trans Berlin 2018. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o zawarciu porozumienia z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie systemu obsługi wsparcia  
finansowego ze środków PFRON. 

 Zarząd Powiatu podpisał umowę w sprawie nieodpłatnego przekazania przez  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skanera dla Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

2) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023; 

3) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok; 

4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2141/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego 
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stróża oraz Kraszew – Gmina 
Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni” – 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 - - - 

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 2142/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego 
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Stróża w Gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni” – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 2143/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 2144/2018 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej nr 106419E 
położonej w obrębie Rzgów powiat łódzki wschodni dotychczasowej kategorii  
oraz wyłączenia tej drogi z użytkowania – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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5) Nr 2145/2018 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi gminnej nr 
106446E położonej w obrębie Rzgów powiat łódzki wschodni dotychczasowej 
kategorii oraz wyłączenia części tej drogi z użytkowania – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

6) Nr 2146/2018 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg: ul. Główna w Gałkowie 
Dużym, ul. Zielonogórska w Borowej, droga Felicjanów – Jeziorko, droga Wierzchy 
– Świny, droga w miejscowości Stary Redzeń, droga Wierzchy – Kazimierzów – 
Stamirowice, droga Długie – Turobowice – Kazimierzów, droga przez wieś 
Zygmuntów, droga przez wieś Redzeń Nowy, ul. Strażacka i ul. Grzybowa  
w Będzelinie, droga przez wieś Przanowice Małe, ul. Napoleońska, ul. Łódzka, 
ul. Borowiecka w Gałkowie Małym, ul. Chrustowska w Borowej II, ul. Główna  
w Będzelinie, droga przez wieś Leosin, droga we wsi Lisowice, droga biegnąca  
od ul. Wojska Polskiego przez las w Koluszkach, ul. Koluszkowska w Będzelinie  
do kategorii dróg gminnych – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 2147/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – 
Czarnocin” – 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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8) Nr 2148/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki 
pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 
w Stefanowie, gm. Koluszki” – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

9) Nr 2149/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki  
pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą 
kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”  
 – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

10) Nr 2150/2018 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 - - - 

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

11) Nr 2151/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, 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 - - - 

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

12) Nr 2152/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie wniosków: Skarbnika Powiatu; Naczelnika Wydz. PSiPP, 
Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze) – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

13) Nr 2153/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, ZSP nr 2, I LO, SOSW, PPP, DPS w Wiśniowej 
Górze, DPS w Lisowicach, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań własnych  
na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

14) Nr 2154/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, 
ZPS nr 2, DPS w Lisowicach, PCPR) 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 - - - 

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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15) Nr 2155/2018 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 2123/2018 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 września 2018 roku 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 - - - 

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ………………………… 

Małgorzata Lesiak  ……………………….. 


