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PROTOKÓŁ NR 213/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 26 września 2018 r. 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu 212/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 212/18 z posiedzenia Zarządu. 

4. Przedstawienie informacji o inicjatywie uchwałodawczej Starosty Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Stowarzyszenia 
Ekologiczno – Wędkarskiego „ZALEW” w Strykowie i uchwalenia jej regulaminu. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Stowarzyszenia 
Ekologiczno – Wędkarskiego „ZALEW” w Strykowie i uchwalenia jej regulaminu. 

Projekt uchwały Rady został przygotowany jako inicjatywa uchwałodawcza Starosty 
Łódzkiego Wschodniego, który wniósł o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 
Stowarzyszenia Ekologiczno – Wędkarskiego „ZALEW” w Strykowie działającej  
na obszarze Obwodu Rybackiego nr 1 Rzeki Moszczenica na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Potrzeba powołania ww. Straży wynika z zamierzonego celu i zakresu korzystania  
z wód obwodu rybackiego rzeki Moszczenica – nr 1, prowadzenia racjonalnej gospodarki 
wędkarskiej, zarybiania wód obwodu gatunkami cennymi najbardziej odpowiednimi 
dla danego typu rybackiego użytkowanej wody, prowadzenia ochrony cennych 
gatunków ryb w okresie tarła i odrostu młodocianych stadiów, współdziałania 
z właściwymi organami i instytucjami nad zagospodarowaniem dla potrzeb rybactwa 



2 

 

wód śródlądowych oraz ich ochroną ekologiczną, ochroną wód przed zanieczyszczeniem 
i kłusownictwem oraz organizacją prowadzenia połowów amatorskich przez wędkarzy. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały ujęte w przedłożonym projekcie uchwały 
Rady Powiatu, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie 
Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej  
w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r. 

Przedłożony projekt uchwały Rady został przygotowany w związku z rozliczeniem 
nakładów inwestycyjnych poniesionych na przedmiotowe zadanie. 

Kwota zabezpieczona na realizację ww. zadania wynikająca z uchwały Nr XLVI/560/2018 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 stycznia 2018 r. wynosiła 360 784,00 zł, 
obecna kwota po rozliczeniu wynosi 260 000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 (zmiana inicjatywy 
uchwałodawczej podjętej przez Zarząd Powiatu 19.09.2018r.). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
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. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2018 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 393 743,97 zł, poprzez: 
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1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 310 538,50 zł, w tym: 

– zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym  
od osób prawnych o kwotę 20 000,00 zł, 

– zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 50 958,00 zł, 

– zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 
o kwotę 126 022,13 zł; 

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 83 205,47 zł z tytułu dotacji i środków 
przeznaczonych na inwestycje. 

Zaproponowane zmiany są związane z: 

1) z rozliczeniem dotacji otrzymywanych z gmin i powiatów na realizację 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 zwiększeniem planu dochodów z tyt. opłaty komunikacyjnej o kwotę 80 000 zł; 

3) z przyznaniem dodatkowych środków z budżetu Województwa Łódzkiego  
w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków”; 

4) z decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych z budżetu 
państwa o kwotę 68 606,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących; 

5) ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym 
od osób prawnych o kwotę 20 000,00 zł; 

6) ze zwiększeniem 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; 

7) ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 76 993,47 zł w związku z realizacją 
projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 

8) z pozostałymi zmianami dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy 
wykonania planu dochodów – zwiększenie o kwotę 82 267,44 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zmniejszenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 27 418,09 zł, poprzez: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 123 089,64 zł sklasyfikowanych 
w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

– 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 673,63 zł, 

– 020 – Leśnictwo – zmniejszenie o kwotę 1 885,40 zł, 

– 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 15 396,00 zł, 

– 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 95 028,00 zł, 

– 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 18 987,60 zł, 

– 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 21 282,20 zł, 

– 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 
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109 733,00 zł, 

– 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 26 836,00 zł, 

– 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 142 674,00 zł, 

– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 
4 282,53 zł; 

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 150 507,73 zł w związku 
z realizacją: 

– „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych”–zwiększenie o kwotę 77 239,51 zł, 

– „nowych wydatków inwestycyjnych” – zmniejszenie o kwotę 126 963,24 zł, 

– „wydatków majątkowych w formie dotacji” –zmniejszenie o kwotę 100 784,00 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 421 162,06 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 4 966 570,38 zł. 

Ponadto zaproponowano wprowadzenie zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć 
wynikających: 

1) z rozliczenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją następujących zadań: 

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

b) pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” – zmniejszenie o kwotę 1 812,58 zł, 
c) pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – zmniejszenie o kwotę 

19 740,00 zł; 

2) ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania i limitu 
wydatków projektu: 

a) pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” o kwotę 100 000,00 zł, 

b) pn. „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” o kwotę 107,43 zł; 

3) z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu oraz następujących zadań: 

a) pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” o wartości 
384 967,34 zł z limitem wydatków: 

– w roku 2018 – kwota 364 681,74 zł, 

– w roku 2019 – kwota 20 285,60 zł; 

b) pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E 
w miejscowości Brójce” o wartości 140 000,00 zł z limitem wydatków: 

– w roku 2018 – kwota 10 000,00 zł, 

– w roku 2019 – kwota 130 000,00 zł; 

c) pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, 
gm. Brójce” o wartości 97 000,00 zł z limitem wydatków: 

– w roku 2018 – kwota 7 000,00 zł, 

– w roku 2019 – kwota 90 000,00 zł. 
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Ponadto w związku z realizacją projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki 
zawodowe w Grecji” oraz wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadań 
inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2019, dokonano zmiany planu dochodów 
i wydatków w roku 2019. 

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 wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2018 rok. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

W przedłożonym projekcie zaproponowano dokonanie zmniejszenia planu dochodów 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 
6 993,47 zł, poprzez zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 76 993,47 zł  
i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 70 000,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę 5 285,60 zł, ustalenie deficytu 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami)  
w wysokości 4 966 570,38 zł, który sfinansowany zostanie pożyczką oraz nadwyżką 
z lat ubiegłych oraz dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 1 707,87 zł. 

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian: 

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

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

– 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. 

Zmiany budżetu Powiatu wynikają z: 

1) z przyznania dodatkowych środków finansowych z budżetu Województwa 
Łódzkiego w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
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Dalków” i zmiany źródeł finansowania przedmiotowej inwestycji: 

– budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł, 

– budżet Województwa Łódzkiego – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł. 

2) z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć z terminem realizacji 2018 – 2019 
projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” 
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach  
i zmniejszenia planu dochodów i wydatków w roku 2018, w tym: 

– zmniejszenia planu dochodów o kwotę 76 993,47 zł, 

– zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 285,60 zł; 

3) z zabezpieczenia środków w wysokości 15 000,00 zł na zakup tablic informacyjnych 
o inwestycjach realizowanych na drogach powiatowych. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 1 707,87 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad LVI Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zakończeniu LVI Sesji Rady Powiatu obrady Zarządu Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu 

8. Przedstawienie pisma w sprawie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny 
Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA””. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła  
do Starosty Łódzkiego Wschodniego z wnioskiem o rozwiązanie umowy zawartej  
11 lipca 2018 r. z firmą Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa 
z Łodzi, w trybie natychmiastowym bez zapłaty odszkodowania z powodu przynajmniej 
dwukrotnego niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków 
określonych w § 2 ww. umowy. 

W piśmie wskazano, że w przedmiotowej sprawie, przy realizacji zadania  
pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach  
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”, inspektor nadzoru inwestorskiego działa  
na szkodę inwestora – nie uczestniczy we wszystkich spotkaniach organizowanych  
przez wykonawcę robót oraz dyrektora PCPR, w sposób opieszały dokonuje weryfikacji 
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kosztorysów na roboty zamienne i roboty dodatkowe realizowanej inwestycji. 

W związku z zaistniałą sytuacją, Dyrektor PCPR wystąpiła do Starosty z wnioskiem  
o rozwiązanie umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego w trybie 
natychmiastowym. Kopia pisma skierowanego do Starosty Łódzkiego Wschodniego 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Do inspektora nadzoru inwestorskiego wystosowano pismo w przedmiotowej sprawie, 
którego kopia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty  
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego  
na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA””. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją, wobec 
wypowiedzenia umowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy 
w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA””, dokonano ponownej weryfikacji 
ofert złożonych w ramach postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertą na realizację tej funkcji była oferta złożona 
przez Firmę Budowlani Mariusz Frania z Częstochowy, z kwotą za pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego w 2018 roku w wysokości 20 580,00 zł brutto. 
Z ustaleń Pani Łużniak wynika, że powyższa firma ma siedzibę w Łodzi. 

W związku z powyższym Pani Dyrektor wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o zatwierdzenie wyboru oferty tego wykonawcy, który został wstępnie poinformowany  
o ewentualności wyboru jego oferty na pełnienie tej funkcji od dnia rozpoczęcia robót 
budowlanych, tj. od dnia 1 października 2018 r. Zakończenie przedmiotu umowy 
ustalone będzie na dzień zakończenia zadania planowanego do dnia 30 listopada 2018 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Kopia podpisanej jednostronnie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy realizacji robót, o których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

10. Podpisanie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia  
kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 
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Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców 
powiatu tomaszowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W aneksie ustala się wysokość kosztów rehabilitacji w 2018 roku w kwocie 1 844,40 zł 
w przeliczeniu na 1 uczestnika warsztatu. 

Łączna wysokość kosztów rehabilitacji ponoszona przez Powiat Tomaszowski w 2018 r. 
wyniesie 25 667,90 zł. 

Koszty rehabilitacji będą ponoszone przez Powiat Tomaszowski transzami kwartalnymi 
po uprzednim wystawieniu przez Powiat Łódzki Wschodni noty księgowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał porozumienie  
w przedmiotowej sprawie z Powiatem Tomaszowskim. 
Kopia podpisanego jednostronnie porozumienia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, ZSP nr 1, ZSP nr 2, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, SOSW) 
w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2018 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi  
w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany 
planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie dochodów; 

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

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

4) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie dochodów i wydatków; 

6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów  
i wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr LVI/634/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, ZSP nr 2, 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 zmiany planu 
finansowego na rok 2018 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie 
zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018  
po stronie wydatków, realizowanych przez: 

1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych; 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr LVI/635/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2018 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie 
zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2018 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr LVI/636/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2018 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik  
nr 14 do protokołu. 



10 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie wniosku Skarbnika Powiatu i Naczelnika Wydz. PSiPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem 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. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął uchwałę  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018, która 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, SOSW, PPP) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2159/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych  
oraz 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) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 

3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Skarbnika Powiatu oraz przez Naczelnika Wydz. Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań 
własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2018 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych dla: 
1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Zaproponowane zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie 
wniosków złożonych przez: 
1) Sekretarza Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 17 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych 
w 2018 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją  
zadań inwestycyjnych w 2018 roku: 
1) pn. „Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej  

w Wiśniowej Górze”; 
2) pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego  

do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”; 
3) pn. „Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy Społecznej 

w Wiśniowej Górze”. 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zostaje zobowiązany  
do wykonania i rozliczenia ww. zadań inwestycyjnych w terminie i na zasadach 
ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych i ustawie  
o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 1968/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
6 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku 
życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa  
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik w imieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód  
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie projektu pn. „Aktywizacja  
osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” 
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie VIII.1 
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  
2014 – 2020. 

W ramach projektu zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi  
PUP Łódź – Wschód Panu Krzysztofowi Błaszczykowi, a w przypadku jego nieobecności 
Kierownikowi Działu Rynku Pracy PUP Łódź – Wschód Pani Monice Skrzypczyk,  
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego przy realizacji projektu, o którym 
mowa, w szczególności do: 

1) przygotowywania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu; 

2) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w ramach środków Funduszu Pracy, w tym do podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Łodzi; 

3) dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu; 

4) rozliczenia z otrzymanego dofinansowania oraz do składania innych oświadczeń woli 
i dokumentów związanych z wdrażaniem i realizacją projektu. 

Uzasadnienie w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku. 

Całkowita wartość projektu wynosić będzie 2 618 837,00 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w projekcie wniosku o dofinansowanie  
projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014 – 2020, który stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 
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Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  
w Łodzi. 

Proponowane zmiany dotyczą zakresu zadań realizowanych przez wydziały: 

– Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 

– Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

– Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich. 

Zmiany zostają wprowadzone na wniosek Naczelników ww. Wydziałów. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi i podjął  
w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2021 r.”. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przypomniała o powołaniu 
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” i przytoczyła skład osobowy komisji. 

Komisja proponuje przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wniosek komisji przetargowej stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w zakresie: 

1) Zadania nr 1: 

– ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń, 

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 

2) Zadania nr 2 – ubezpieczenie pojazdów. 

Realizacja zamówienia jest przewidziana na okres 36 miesięcy: od dnia 1 stycznia 2019 r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r. Okres realizacji umowy jest tożsamy z okresem ochrony 
ubezpieczeniowej wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 
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Termin składania ofert wyznaczono do 11 października 2018 r. do godz. 12:00. 

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający ustala następujące kryteria 
oceny ofert, które będą stosowane przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty: 

– cena – waga kryterium 90 %, 

– warunki ubezpieczenia – waga kryterium 10 %. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

W ramach niniejszego postępowania zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą 
i zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”. 
Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 24 
do protokołu. 

21. Zatwierdzenie aneksów do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
w imieniu dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksów do arkusza organizacji roku 
szkolnego 2018/2019 ZSP nr 2 w Koluszkach. 

Aneks nr 1 różni się od pierwotnego arkusza organizacji roku szkolnego sposobem 
podziału na grupy, zawiera dodatkowe godziny na pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną. 
Kuratorium Oświaty w Łodzi wyraziło zastrzeżenia do tego aneksu dotyczące kwalifikacji 
zawodowych dwóch nauczycieli, jednak weryfikacja dokumentacji wykazała, 
że nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje, nie opisano ich jedynie w sposób 
wystarczający w tabeli załączonej do arkusza. 

Aneks nr 2 jest związany z koniecznością zastępstwa za nauczyciela przebywającego  
na urlopie rodzicielskim, a w dalszej konsekwencji uzupełniającym. 
Kurator Oświaty w Łodzi nie wniósł zastrzeżeń do aneksu. 
Aneks nr 1 i aneks nr 2 były opiniowane przez związki zawodowe. 

Aneks nr 3 jest konsekwencją zgody Zarządu Powiatu na przyjęcie dodatkowych uczniów 
do oddziałów klasy pierwszej logistycznej w Technikum nr 2 i do klasy policyjno – 
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prawnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Koluszkach. 
Taka zmiana powoduje konieczność podziału na grupy na zajęciach z języka angielskiego. 

Aneks nr 4 zawiera zwiększenie o 1 godzinę liczby zajęć języka niemieckiego w klasie 
drugiej oraz zmniejszenie o 2 godziny liczby zajęć religii. 

Aneks nr 3 i aneks nr 4 nie były opiniowane, ponieważ wejdą w życie z dniem 
1 października 2018 r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają 
opiniowaniu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1, 
aneks nr 2, aneks nr 3 i aneks nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, zgodnie z propozycją. 

22. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła proponowane zmiany arkusza organizacji roku 
szkolnego 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach ujęte w aneksie nr 2. 

Aneks jest konsekwencją wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na przyjęcie 
dodatkowych uczniów do klasy Ia (łącznie oddział liczy 26 uczniów, ale są zapytania 
o możliwość dołączenia do klasy). 

Po zapoznaniu się przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach, zgodnie z propozycją. 

23. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019  
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła proponowane zmiany arkusza organizacji roku 
szkolnego 2018/2019 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Aneks jest konsekwencją wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na przyznanie 
20 godzin do stanowisk zamiejscowych i Poradni w Koluszkach. Godziny zajęć zostały 
przydzielone pracownikom w tych 3 punktach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 2 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach, zgodnie z propozycją. 



16 

 

24. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia na zastępstwo osoby na stanowisko kucharki 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła wystąpienie Pani dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, która zwróciła się z prośbą o zatrudnienie  
na zastępstwo osoby na stanowisko kucharki w dniach 1 – 31 października 2018 roku. 

Dodatkowy koszt związany z zatrudnieniem w tym czasie wyniesie 3 206 zł brutto. 
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o zatrudnieniu 
osoby na zastępstwo na stanowisku kucharki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach. 

25. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia pomocy administracyjnej w Zespole  
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Następnie Pani Naczelnik Szelest przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach z prośbą o zatrudnienie w Szkole pomocy 
administracyjnej w dniach 1-12 października 2018 r. w związku ze zmianami kadrowymi 
na tym stanowisku i koniecznością wdrożenia nowo zatrudnionej pracownicy. 
Koszt dodatkowego zatrudnienia wyniesie 2 075 zł (wypłata wraz z pochodnymi). 
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o zatrudnieniu pomocy administracyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Koluszkach. 

26. Podjęcie decyzji w sprawie przydzielenia 2 godzin zajęć w ramach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w ZSP nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła wystąpienie dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach z prośbą 
o przydzielenie 2 godzin zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
w związku z kształceniem w szkole uczniów z niepełnosprawnością. 

Zaproponowano przyznanie 1 godziny zajęć dydaktyczno –wyrównawczych z matematyki 
i 1 godziny zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Potrzeba organizacji zajęć jest związana 
z drobnymi nieprawidłowościami stwierdzonymi przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Całkowity koszt zatrudnienia nauczycieli w czasie organizacji zajęć dydaktycznych w roku 
szkolnym 2018/2019 wyniesie 2 587,35 zł. 
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Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o przydzieleniu 2 godzin zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem  
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego jubileuszu 60-lecia działalności Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Tuszynie. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego jubileuszu 60-lecia 
działalności Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tuszynie, którego obchody odbędą się  
w dniu 20 października 2018 roku w Tuszynie. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 28 do protokołu. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na udzielenie zamówienia na wykonanie, transport i montaż znaków U-9 w zadaniu  
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu 
rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki 
Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”, 
zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę, montaż i wbudowanie w drogę  
34 znaków drogowych U-9a/b. 

 W ramach dokonanego rozpoznania rynku stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę 
cenową przedstawiła Firma SZMIGIEL ZNAKI Przemysław Szmigiel z Łodzi za cenę 
12 017,10 zł brutto. 

W związku z powyższym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o wyrażenie zgody na dostawę, 
montaż i wbudowanie w drogę 34 znaków drogowych U-9a/b w zadaniu pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych  
w Gałkowie Małym”. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty ww. wykonawcy oraz wyraził zgodę na udzielenie zamówienia  
na wykonanie, transport i montaż znaków U-9 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie 
Małym”. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 30 do protokołu. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na udzielenie zamówienia na dostawę progów zwalniających w zadaniu 
pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” 
– wykonanie progów zwalniających. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński zakomunikował, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki 
Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa fragmentu drogi 
powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” – wykonanie progów zwalniających, 
zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę progów wyspowych do montażu  
na jezdni bitumicznej. Planowane jest zamontowanie 4 progów zwalniających. 

 W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła 
Firma SIG Polska Sp. z o.o. z Warszawy za cenę 9 520,20 zł brutto. 

W związku z powyższym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o wyrażenie zgody na dostawę 
progów zwalniających w zadaniu pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej  
nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” – wykonanie progów zwalniających. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty ww. wykonawcy oraz wyraził zgodę na udzielenie zamówienia na dostawę 
progów zwalniających w zadaniu pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej 
nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna” – wykonanie progów zwalniających. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 32 do protokołu. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na udzielenie zamówienia na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie 
wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej  
w Justynowie”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Naczelnik Burzyński zawiadomił, że w związku z planowaną przez Powiat  
Łódzki Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wzmocnionego 
pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”,  
zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie projektu modernizacji fragmentu 
drogi powiatowej nr 2911E w Justynowie poprzez utwardzenie kostką granitową  
łuku wewnętrznego drogi. 

 W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła 
Firma Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z miejscowości Kazimierza Wielka,  
za cenę 4 920,00 zł brutto. 

W związku z powyższym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o wyrażenie zgody na udzielenie 
zamówienia na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie wzmocnionego 
pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty ww. wykonawcy oraz wyraził zgodę na udzielenie zamówienia na opracowanie 
projektowe dla zadania pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi 
powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie”. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 34 do protokołu. 

31. Przedstawienie informacji o braku ofert na wykonanie robót budowlanych  
w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E w rejonie przejazdu 
kolejowego w Justynowie”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2911E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” w wyznaczonym terminie  
żaden z wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu nie złożył takiej oferty. 

W związku z powyższym zostanie powtórzona procedura zaproszenia do składania  
ofert na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

32. Przedstawienie informacji o wniosku Biura Leśnych Usług Projektowych „Lasotaks” 
w sprawie aneksowania umowy na opracowanie pn. „Sporządzenie uproszczonych 
planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki 
oraz dla gminy Rzgów”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że Biuro Leśnych Usług Projektowych „Lasotaks” 
wystąpiło z pismem o zawarcie aneksu do umowy na opracowanie pn. „Sporządzenie 
uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy 
Koluszki oraz dla gminy Rzgów”. 

Pan Naczelnik poinformował, że formułując zaproszenie do składania ofert wystąpiono 
do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego o udostępnienie danych dotyczących powierzchni lasów,  
które będą podlegały opracowaniom. 

Po uzyskaniu informacji w tym zakresie przeprowadzono postępowanie i wyłoniono 
wykonawcę opracowania: Biuro Leśnych Usług Projektowych „Lasotaks”, który wystąpił 
do PODGiK o udostępnienie materiałów niezbędnych do wykonania opracowania. 

Z poczynionych wyliczeń wynika, że powierzchnia lasów podlegająca opracowaniu 
jest istotnie większa (o około 40 %) od powierzchni pierwotnie wskazanej w zaproszeniu 
do udziału w postępowaniu. 
W związku z powyższym wyłoniony wykonawca zaproponował realizację tego zadania  
w zwiększonym zakresie, przy zachowaniu cen wskazanych w ofercie. 

Pan Burzyński dodał, że ponadto zmianie ulegnie procedura wykonania tego 
opracowania, gdyż w poszczególnych przypadkach nie było konieczne wyłożenie 
materiałów do publicznej informacji na 60 dni, ponieważ w niektórych obrębach obszar 
opracowania był mniejszy niż 10 ha. 

Z posiadanych obecnie informacji wynika, że należy wykonać opracowanie dla większego 
obszaru, a przez to w wydłużonej procedurze uzgadniania. 
Zaproponowano wykonanie tego zadania do 30 marca 2019 roku. 

W związku z powyższym na najbliższej Sesji Rady Powiatu zostanie przedłożony wniosek  
o ujęcie przedmiotowego zadania w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2018. 

Jednocześnie Pan Naczelnik Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą  
o akceptację propozycji zmian warunków umowy na opracowanie pn. „Sporządzenie 
uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy 
Koluszki oraz dla gminy Rzgów” oraz zawarcie aneksu do umowy. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na takie 
rozwiązanie. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie dwóch 
drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej 
w gm. Koluszki, obręb Lisowice. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 
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Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w związku z wnioskiem złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach, wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody właścicielskiej 
dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, na usunięcie dwóch drzew:  
1 szt. klonu jawor o obwodzie pnia 237 cm oraz 1 szt. wiązu szypułkowego o trzech 
odnogach o obwodach pni: 34 cm, 39 cm, 22 cm, znajdujących się na terenie działki  
nr 24/2, położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice. 
Są to obumarłe drzewa, które stwarzają zagrożenie dla ludności. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie, stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Pełne koszty związane z usunięciem drzew objętych niniejszą zgodą, w tym robót 
oraz opłat, o których mowa w art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody, ponosi podmiot, 
który wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody właścicielskiej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

Niniejsza zgoda wydawana jest w związku z koniecznością wystąpienia  
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zezwolenia  
na usunięcie ww. drzew. 

34. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia Zarządu Powiatu 
o zarachowaniu wpłaty w wysokości 16,00 zł dokonanej przez Polską Spółkę 
Gazownictwa Sp. z o. o. w dniu 4 września 2018 r., która została zaliczona  
na poczet opłaty z tytułu Zezwolenia nr 8/2018. 
Jednocześnie z tyt. ww. Zezwolenia pozostała do zapłaty kwota 66,00 zł wraz  
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi do dnia uregulowania płatności 
(termin płatności minął 28 sierpnia 2018 roku). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wydał 
postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia Zarządu Powiatu  
o zarachowaniu wpłaty w wysokości 200,00 zł dokonanej przez osobę fizyczną 
w dniu 17 września 2018 r., która została zaliczona w wysokości 25,00 zł na poczet 
opłaty rocznej za 2019 rok. Pozostała kwota w wysokości 175,00 zł zostanie 
zwrócona na wskazany rachunek bankowy. 
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wydał 
postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

przed Sesją Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o inicjatywie uchwałodawczej Starosty 
Łódzkiego Wschodniego w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Stowarzyszenia 
Ekologiczno – Wędkarskiego „ZALEW” w Strykowie i uchwalenia jej regulaminu. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu 
Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r.; 

2) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023 (zmiana inicjatywy uchwałodawczej podjętej 
przez Zarząd Powiatu 19.09.2018r.); 

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

po Sesji Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem w sprawie inspektora nadzoru inwestorskiego 
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego 
na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”” – dotyczy 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z Powiatem Tomaszowskim w sprawie 
ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneksy do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 
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 Zarząd Powiatu zdecydował o zatrudnieniu na zastępstwo osoby na stanowisko kucharki 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o zatrudnieniu pomocy administracyjnej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przydzieleniu 2 godzin zajęć w ramach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w ZSP nr 1 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o braku ofert na wykonanie robót 
budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2911E w rejonie 
przejazdu kolejowego w Justynowie”. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Biura Leśnych Usług Projektowych „Lasotaks” 
w sprawie aneksowania umowy na opracowanie pn. „Sporządzenie uproszczonych 
planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz  
dla gminy Rzgów”. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2156/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (PODGiK, ZSP nr 1, ZSP nr 2, DPS w Wiśniowej Górze, 
PCPR, SOSW) 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. 

2) Nr 2157/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (PODGiK, ZSP nr 2, PCPR) w zakresie zadań zleconych 
oraz 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. 

3) Nr 2158/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1) 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. 

4) Nr 2159/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie wniosku Skarbnika Powiatu i Naczelnika Wydz. PSiPP)  
 – 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. 

5) Nr 2160/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, SOSW, PPP) 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. 
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6) Nr 2161/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań 
własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 2162/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku 
życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
jego realizacji – 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. 

8) Nr 2163/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 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. 

9) Nr 2164/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2021 r.” – 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. 

10) Nr 2165/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego jubileuszu 60-lecia działalności Rejonowego Koła 
Pszczelarzy w Tuszynie – 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 2166/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na udzielenie zamówienia na wykonanie, transport i montaż znaków U-9  
w zadaniu 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. 

12) Nr 2167/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na udzielenie zamówienia na dostawę progów zwalniających w zadaniu 
pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, 
gm. Nowosolna” – wykonanie progów zwalniających – 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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13) Nr 2168/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na udzielenie zamówienia na opracowanie projektowe dla zadania  
pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza na łuku drogi powiatowej nr 2911E  
ul. Łódzkiej w Justynowie” – 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 2169/2018 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie dwóch 
drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, 
położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice – 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. 

15) Nr 2170/2018 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych  
w 2018 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

16) Nr 2171/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty  
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora  
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nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektu 
przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA”” – 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  ……………………….. 


