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PROTOKÓŁ NR 58/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 21 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,  

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

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 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 57/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach w czteroletnie ponadpodstawowe I Liceum 
Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym 
zaproponowano stwierdzenie przekształcenia z dniem 1 września 2019 r. 
dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach z siedzibą w Koluszkach, ul. Kościuszki 16  
 ponadpodstawowe czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach z siedzibą w Koluszkach, ul. Kościuszki 16. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w związku z reformą systemu oświaty, z dniem 
1 września 2019 r. dotychczasowe ponadgimnazjalne trzyletnie licea ogólnokształcące 
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stały się ponadpodstawowymi czteroletnimi liceami ogólnokształcącymi i organy 
stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego 
przekształcenia w drodze uchwały do dnia 30 listopada 2019 r. 

Uchwała w tej sprawie stanowić będzie akt założycielski ponadpodstawowego 
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego pełna nazwa będzie brzmieć 
następująco: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 3  
do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 2 w Koluszkach  
w pięcioletnie ponadpodstawowe Technikum nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w którym zaproponowano stwierdzenie przekształcenia z dniem 
1 września 2019 r. dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum 
nr 2 w Koluszkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z siedzibą  
w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 w ponadpodstawowe pięcioletnie Technikum nr 2 
w Koluszkach wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z siedzibą 
w Koluszkach, ul. Budowlanych 8. 

Uchwała w tej sprawie stanowić będzie akt założycielski ponadpodstawowego 
pięcioletniego Technikum nr 2 w Koluszkach, którego pełna nazwa będzie brzmieć 
następująco: Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach Technikum nr 2 w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego  
w Koluszkach w ponadpodstawowe czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące 
w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w którym zaproponowano stwierdzenie przekształcenia z dniem 
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1 września 2019 r. dotychczasowego ponadgimnazjalnego trzyletniego II Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr2 w Koluszkach 
z siedzibą w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 w ponadpodstawowe czteroletnie II Liceum 
Ogólnokształcące w Koluszkach wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
z siedzibą w Koluszkach, ul. Budowlanych 8. 

Uchwała w tej sprawie stanowić będzie akt założycielski ponadpodstawowego 
czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, którego pełna nazwa będzie 
brzmieć następująco: Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach II Liceum Ogólnokształcące 
w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum nr 1 w Koluszkach  
w ponadpodstawowe pięcioletnie Technikum nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w którym zaproponowano stwierdzenie przekształcenia z dniem 
1 września 2019 r. dotychczasowego ponadgimnazjalnego czteroletniego Technikum 
nr 1 w Koluszkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach z siedzibą 
w Koluszkach, ul. Wigury 2 w ponadpodstawowe pięcioletnie Technikum nr 1 
w Koluszkach wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach z siedzibą 
w Koluszkach, ul. Wigury 2. 

Uchwała w tej sprawie stanowić będzie akt założycielski ponadpodstawowego 
pięcioletniego Technikum nr 1 w Koluszkach, którego pełna nazwa będzie brzmieć 
następująco: Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Technikum nr1w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 6  
do protokołu. 

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody Gminie Andrespol  
na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E 
 – ul. Łódzkiej w Justynowie. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował o wystąpieniu Wójta Gminy Andrespol z prośbą 
o wyrażenie zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej 
nr 2911E – ul. Łódzkiej, na odcinku od wejścia do szkoły podstawowej do ul. Krótkiej 
w Justynowie. 
Prowadzenie prac w terenie pasa drogowego będzie polegało na budowie odcinka 
chodnika długości 26 m wraz z barierkami od strony ulicy. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że ustawowym zarządcą dróg powiatowych jest zarząd 
powiatu. Ze względu na fakt, że zarządzanie drogami powiatowymi nie zostało 
przekazane Gminie Andrespol w drodze porozumienia, udostępnienie pasa drogowego 
drogi powiatowej Nr 2911E Gminie Andrespol na cele wykonania robót może nastąpić 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminą po uzyskaniu 
zgody Rady Powiatu. w związku z tym został przygotowany projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Gminie Andrespol na prowadzenie prac w terenie 
pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 oraz dokonanie zmian w wykazie 
przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, przedstawionych w załącznikach 
do uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia  
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują 
zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 908 677,65 zł, poprzez: zwiększenie 
dochodów bieżących o kwotę per saldo 327 513,35 zł i zmniejszenie dochodów 
majątkowych o kwotę per saldo 1 236 191,00 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących kwestii: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji na realizację zadań 
bieżących o kwotę 61.777,35 zł; 
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2) przyznania dodatkowych środków z budżetu samorządu województwa łódzkiego  
w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II; 

3) zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 1.246.791,00 zł 
przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” i wpisania powyższej kwoty  
w budżecie Powiatu na rok 2020; 

4) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie 
prawa jazdy o kwotę 115.000,00 zł; 

5) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym 
od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł; 

6) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 
Powiatu i Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 35.000,00 zł; 

7) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat gmin w związku z utrzymaniem dzieci  
w rodzinach zastępczych o kwotę 26.000,00 zł; 

8) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
23.650,00 zł; 

9) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.100,00 zł; 

10) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat realizowanych przez Powiatowy  
Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 13.475,00 zł; 

11) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie  
ze środowiska w związku ze zmianą zasad dystrybucji środków o kwotę 78.834,00 zł;  

12) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
oraz przewidywanego wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 17.945,00 zł. 

Zaproponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują 
zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 908.677,65 zł, w tym: 

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 679.185,65 zł w ramach: 

a) działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 15.784,00 zł; 

b) działu 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 111.776,00 zł; 

c) działu 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 152.318,00 zł; 

d) działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 
zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł; 

e) działu 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 910,00 zł; 

f) działu 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 10.852,00 zł; 

g) działu 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 212.523,00 zł w tym  
w związku z realizacja projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć: 

– Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zmniejszenie o 3.000,00 zł, 

– Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zmniejszenie o 21.872,00 zł; 
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h) działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie 
o kwotę 253.329,65 zł; 

i) działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 2.000,00 zł; 

j) działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 29.739,00 zł; 

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 229.492,00 zł w związku z: 

a) wprowadzeniem do budżetu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach 
przy ul. Kościuszki 16” w wysokości 41.184,00 zł; 

b) rozliczeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych: 

– „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” – 
zmniejszenie o kwotę 74,00 zł (zadanie wprowadzone do wykazu 
przedsięwzięć z limitem wydatków w roku 2019 w wysokości 19.926,00 zł), 

– „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E  
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – zmniejszenie o 1.922,00 zł, 

– „Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze powiatowej nr 1151E 
w Wiączyniu Dolnym” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, 

– „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – zmniejszenie o kwotę 2.574,00 zł, 

– „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach  
przy ul. Kościuszki 16” – zmniejszenie o kwotę 46.106,00 zł (zadanie ujęte 
w wykazie przedsięwzięć); 

c) wykreśleniem z wykazu zadań inwestycyjnych w roku 2019 następujących 
zadań: 

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez 
budowę ścieżki rowerowej” – zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł; 

– „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E 
pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – 
zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć). 

Zaproponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi 
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 zł. 

Ponadto w latach 2020 – 2023 wprowadzono zmiany wynikające ze złożonego projektu 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020 – 2023. 

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 nie zgłosił uwag  
i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
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10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmniejszenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok ogółem o kwotę per saldo 970 455,00 zł, poprzez: zwiększenie dochodów 
bieżących o kwotę per saldo 265 736,00 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych 
o kwotę per saldo 1 236 191,00 zł oraz dokonanie zmniejszenia planu wydatków 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę per saldo 
970 455,00 zł, poprzez: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 
740 963,00 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 229 492,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie następujących zmian: 

1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów  
w 2019 r.; 

2) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 r.; 

3) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku; 
4) 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 2019 roku; 

5) planu dochodów na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w 2019 roku 

– przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) przyznania dodatkowych środków z budżetu samorządu województwa łódzkiego  
w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II; 

2) zmniejszenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 1.246.791,00 zł 
przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” i wpisania powyższej kwoty 
w budżecie Powiatu na rok 2020; 

3) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie 
prawa jazdy o kwotę 115.000,00 zł; 

4) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym 
od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł; 

5) o zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku 
bankowym Powiatu i Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 35.000,00 zł; 
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6) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat gmin w związku z utrzymaniem dzieci  
w rodzinach zastępczych o kwotę 26.000,00 zł; 

7) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
23.650,00 zł; 

8) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.100,00 zł; 

9) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat realizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy Łódź – Wschód o kwotę 13.475,00 zł; 

10) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za obsługę środków pochodzących  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 9.000,00 zł; 

11) zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie  
ze środowiska w związku ze zmianą zasad dystrybucji środków o kwotę 78.834,00 zł; 

12) przeprowadzonej analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania 
budżetu nadzorowanego przez: 

– Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 4.278,00 zł, 

– Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – zwiększenie o kwotę 2.197,00 zł, 

– Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 1.850,00 zł, 

– szkoły i placówki oświatowe – zwiększenie o kwotę 620,00 zł. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 740.963,00 zł w związku  
z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale: 

a) 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 80.768,00 zł; 

b) 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł; 

c) 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.380,00 zł; 

d) 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 214.023,00 zł; 

e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 
246.525,00 zł; 

f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł; 

g) 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 267,00 zł; 

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 229.492,00 zł  
w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: 

a) „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” – 
zmniejszenie o kwotę 74,00 zł; 

b) „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E  
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – zmniejszenie o 1.922,00 zł; 

c) „Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze powiatowej nr 1151E  
w Wiączyniu Dolnym” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł; 

d) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego  
w Tuszynie” – zmniejszenie o kwotę 2.574,00 zł; 
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e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez 
budowę ścieżki rowerowej” – zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł; 

f) „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E 
pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – zmniejszenie 
o kwotę 100.000,00 zł; 

g) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy  
ul. Kościuszki 16” – zwiększenie o kwotę 41.184,00 zł; 

h) „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy  
ul. Kościuszki 16” – zmniejszenie o kwotę 46.106,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2019 rok oraz dokonanie zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1  
do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 
2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Przedstawiony projekt uchwały został przygotowany w związku z: 

1) wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego o dokonanie zmian w planie wydatków z zakresu 
administracji rządowej: 
a) „wynagrodzenia i pochodne” – zmniejszenie o kwotę 25.106,00 zł; 
b) „zadania statutowe” – zwiększenie o kwotę 25.106,00 zł; 

2) koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia 
Powiatu oraz montaż klimatyzacji w serwerowni Starostwa Powiatowego w Łodzi 
 – 42.000,00 zł; 

3) zabezpieczeniem środków na wypłaty dla nauczycieli w ramach działu 801 – Oświata 
i wychowanie: 
a) „wynagrodzenia i pochodne” – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł, 
b) „zadania statutowe” – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł; 

4) zwiększeniem dotacji dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi o kwotę 
15.000,00 zł; 
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5) zabezpieczeniem środków w ramach rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe 
na realizację zadań w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – 13.000,00 zł; 

6) wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód o dokonanie 
zmian w planie wydatków: 
a) „wynagrodzenia i pochodne” – zmniejszenie o kwotę 33.475,00 zł, 
b) „zadania statutowe” – zwiększenie o kwotę 33.475,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania posiedzeń Komisji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zakończeniu obrad Komisji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego posiedzenie Zarządu 
Powiatu wznowiono. 

po posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zmniejszenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 5 056,65 zł w zakresie zadań zleconych oraz zadań 
własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami, 

2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 

3) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez: 
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.381.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.426.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.427.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu  
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2019 (dotyczy PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 536/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 listopada  
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań 
zleconych i zadań własnych, dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych oraz dokonanie 
zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie 
wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 

1) Nr FB-I.3111.2.381.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.; 

2) Nr FB-I.3111.2.426.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.; 

3) Nr FB-I.3111.2.427.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydziału EiSS, Dyrektora PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach  
zadań własnych.  

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów: 

a) 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 

b) 80115 Technika, 

c) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 

d) 80120 Licea ogólnokształcące, 

e) 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 

f) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 

g) 80195 Pozostała działalność; 

2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów: 

a) 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 

b) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

c) 85406 Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 

d) 85495 Pozostała działalność; 

3) Działu 855 Rodzina, rozdziałów: 

a) 85508 Rodziny zastępcze, 

b) 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (dotyczy: 
I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 538/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 listopada  
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, 
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) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 

2) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; 

3) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 

4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 

5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach; 

6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 

2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik  
nr 15 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (na podstawie następujących 
wniosków: Naczelnika Wydziału Or., Naczelnika Wydziału RGRiOŚ, Dyrektora  
PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód na rok 2019 po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
3) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 



14 

 

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

17. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego o wyrażenie zgody 
na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale 
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r 
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu 
klimatyzacji do serwerowni Starostwa Powiatowego w Łodzi na V p. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała o konieczności 
zakupu klimatyzacji na V piętrze Starostwa Powiatowego w Łodzi zapewniającej 
bezpieczeństwo serwerów, na których są przechowywane dane. 

Ze względu na konieczność szybkiej realizacji zamówienia oraz fakt, że sterowniki  
do klimatyzatora obecnie nie są dostępne na rynku a koszt wyprodukowania 
równoważny jest z zakupem nowego urządzenia, Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, w zakresie zakupu klimatyzacji do serwerowni Starostwa Powiatowego 
w Łodzi na V piętrze.  

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
przedmiotowy wniosek. 

18. Przedstawienie projektu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość 
położoną w Gminie Andrespol, w obrębie ew. Janówka, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka nr 488/4 o powierzchni 0,0144 ha. 

 (referowała p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
przedstawił Zarządowi Powiatu projekt decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego 
o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Andrespol, w obrębie 
ewidencyjnym Janówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 488/4  
o powierzchni 0,0144 ha. 
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Powiat Łódzki Wschodni nabył tę działkę na własność z mocy prawa w dniu 21 grudnia 
2017 r., w związku z decyzją podziałową Wójta Gminy Andrespol z dnia 30 listopada 
2017 r. wydaną na wniosek użytkownika wieczystego – Polskich Kolei Państwowych S.A. 
W ramach podziału powstała m.in. działka nr 488/4 o powierzchni 0,0144 ha, 
wydzielona pod drogę powiatową (ul. Główna), usytuowana na skrzyżowaniu torów 
kolejowych i drogi powiatowej w Janówce. 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, za działki gruntu wydzielone  
pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, 
której podział został dokonany na wniosek właściciela, a które przechodzą,  
z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu 
Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna, 
przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym 
organem. 

Ponadto, zgodnie z ww. ustawą „W postępowaniu administracyjnym i sądowo 
administracyjnym, w których jedną ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb 
Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto 
na prawach powiatu, Skarb Państwa reprezentuje wojewoda.” 

Podstawą ustalenia odszkodowania w przedmiotowym postępowaniu jest operat 
szacunkowy sporządzony w dniu 28 grudnia 2019 r. przez uprawnionego rzeczoznawcę 
majątkowego, w którym wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa 
własności przedmiotowej nieruchomości ustalono na kwotę 9 822,00 zł, a wartość  
prawa użytkowania wieczystego na kwotę 7 150,00 zł. 

Po odliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego od wartości prawa własności 
działki nr 488/1, kwota odszkodowania przysługującego Skarbowi Państwa wynosi 
2 672,00 zł. 

W omawianym projekcie decyzji zawarto zapisy: 

– o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Andrespol,  
w obrębie ew. Janówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 488/4 o pow. 
0,0144 ha, w wysokości 2 672,00 zł; 

– o przyznaniu odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez 
Wojewodę Łódzkiego; 

– o zobowiązaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zapłaty odszkodowania 
w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w projekcie decyzji, który stanowi załącznik  
nr 18 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z projektem ww. decyzji, Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag. 
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19. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, 
realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, 
dla dziecka z terenu gminy Koluszki w roku szkolnym 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wniosku złożonym przez rodzica dziecka  
z terenu gminy Koluszki, z prośbą o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, 
realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, w roku 
szkolnym 2019/2020.  

Zaproponowano przyznanie 1 godziny zajęć indywidualnych i 1 godziny zajęć grupowych 
(w ramach istniejącej grupy).  

Koszt związany z prowadzeniem tych zajęć wyniesie około 265 zł miesięcznie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach, dla dziecka z terenu gminy Koluszki, w roku szkolnym 
2019/2020. 

20. Rozpatrzenie prośby dyrektora I LO w Koluszkach o wyrażenie zgody na przyznanie  
2 godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach z prośbą o wyrażenie zgody na przyznanie 2 godzin ponadwymiarowych 
dyrektorowi w roku szkolnym 2019/2020. 

Pani Naczelnik przypomniała, że dyrektor szkoły nie może realizować godzin 
ponadwymiarowych, chyba że wynika to z konieczności realizacji programu nauczania. 
Dodała, że ze względu na złożony wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie 
indywidualnego nauczania w I LO w Koluszkach, dyrektor w porozumieniu z organem 
prowadzącym musi zorganizować takie nauczanie. 

Z uwagi na brak możliwości przydzielenia 2 godzin z geografii innemu nauczycielowi, 
zasadne jest przyznanie ich dyrektorowi w ramach godzin ponadwymiarowych. 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w piśmie dyrektora I LO w Koluszkach, 
którego kopia stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył prośbę dyrektora I LO w Koluszkach o wyrażenie zgody na przyznanie 2 godzin 
ponadwymiarowych w roku szkolnym 2019/2020. 
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21. Zatwierdzenie aneksu nr 6 i aneksu nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2019/2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 6 i aneksu nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

Zmiany ujęte w ramach aneksu nr 6 dotyczą przyznania zajęć indywidualnego nauczania 
w ilości 12 godzin. 

Aneks nr 7 dotyczy przyznania zajęć indywidualnego nauczania w ilości 12 godzin  
i 2 godzin zajęć rewalidacyjnych, w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 
i aneks nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni do realizacji zadań 
związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie 
upoważnienia do realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni: 

1) Panu Pawłowi Lewiakowi – dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach; 

2) Panu Krzysztofowi Serwie – dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; 

3) Panu Waldemarowi Puczyńskiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 

4) Pani Katarzynie Mrówce – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach; 

5) Pani Aleksandrze Balcerak – dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Koluszkach. 

Zgodnie ustawą Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe 
zobowiązany jest do przeznaczenia w swoim budżecie środków finansowych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 

Na podstawie Uchwały Nr 225/XXII/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu korzystania z funduszu przeznaczonego 
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na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana 
jest corocznie w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, środkami tymi administruje 
dyrektor szkoły z upoważnienia Zarządu Powiatu. 

Wskazani powyżej dyrektorzy zostaną upoważnieni do: 

1) administrowania i dysponowania przyznanymi w planie finansowym szkoły/placówki 
środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

2) przyjmowania wniosków od uprawnionych nauczycieli o przyznanie pomocy 
zdrowotnej, 

3) powoływania Komisji Zdrowotnej, 

4) zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowo – księgowej Komisji Zdrowotnej, 

5) podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej. 

 Potrzeba podjęcia w uchwały w tej sprawie wynika ze zmian na stanowisku dyrektora 
SOSW w Koluszkach oraz potrzeby zaktualizowania nazw zespołów (Zespół Szkół nr 1 
w Koluszkach i Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w tej sprawie uchwałę i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Traci moc Uchwała nr 1524/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
31 sierpnia 2017 r. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu „Turnieju młodych talentów w piłce nożnej”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na współorganizację z Gminą Rzgów „Turnieju młodych talentów w piłce nożnej”, 
który odbędzie się w dniu 30 listopada 2019 r. w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie ul. Szkolna 5. 

Pani Naczelnik przypomniała, że organizacja tego wydarzenia była uwzględniona 
w harmonogramie imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych na 2019 rok. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe w wysokości nieprzekraczającej 600,00 zł na zakup pucharów i medali 
dla uczestników imprezy (zgodnie z harmonogramem). 

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
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Do zawarcia umowy z Gminą Rzgów, związanej z określeniem zadań leżących po stronie 
każdego ze współorganizatorów upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na przywrócenie sposobu odwodnienia rejonu skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 2911E i wojskowej bocznicy kolejowej w Gałkowie Małym. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński tytułem wstępu poinformował, że przy realizacji zadania 
dotyczącego wykonania ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie 
Małym, nastąpiła zmiana sposobu odwodnienia drogi w rejonie skrzyżowania  
z wojskową bocznicą kolejową, która wywołała zastrzeżenia właściciela bocznicy  
już na etapie odbioru robót mimo wcześniejszego uzgodnienia projektu budowlanego 
ścieżki przez właściwy organ MON – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy. 

W związku z tym zaproponowano, aby przystąpić do przywrócenia sposobu odwodnienia 
rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E i wojskowej bocznicy kolejowej  
i dokonano rozpoznania rynku kierując zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych 
wykonawców. 

W rezultacie jedyną ofertę cenową przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Drogowe „BUD – DROG” Stanisława Polus, 95 – 040 Koluszki ul. Zawiła 23, za kwotę 
5 535,00 zł brutto, w związku z tym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
z tą firmą. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty ww. wykonawcy oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na przywrócenie 
sposobu odwodnienia rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E i wojskowej 
bocznicy kolejowej w Gałkowie Małym. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 23 
do protokołu. 

25. Przedstawienie propozycji odpowiedzi na pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Gminy Nowosolna w sprawie zwiększenia puli środków na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie Gminy Nowosolna. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że na ostatniej Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w dniu 24 października 2019 r., Przewodniczący Rady Powiatu  
odczytał pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna w sprawie potrzeby 
zwiększenia o 100 % puli środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
Gminy Nowosolna, tj. do kwoty 395 232 zł. 

W ww. piśmie wskazano na wzrost kosztów wykonywania prac remontowych oraz 
kosztów utrzymania w okresie zimowym, z powodu odbywającego się na drogach 
powiatowych transportu zbiorowego MPK (w 70 %). Zwrócono również uwagę na 
zwiększone nakłady finansowe na prace administracyjne przy obsłudze dróg 
powiatowych. 

W nawiązaniu do przedmiotowego wystąpienia Naczelnik Wydziału RGRiOŚ 
przypomniał, że Powiat Łódzki Wschodni w 2019 roku przeznaczył dodatkowe środki 
finansowe w wysokości 61 000,00 zł na remonty cząstkowe drogi powiatowej nr 1151E 
na wniosek wójta Gminy Nowosolna. 

W przypadku wystąpienia w 2020 r. podobnych potrzeb, na umotywowany wniosek 
wskazujący odcinek drogi, zakres rzeczowy i szacowane koszty, Zarząd Powiatu widzi 
możliwość zwiększenia środków dla Gminy Nowosolna na zrealizowanie takiej potrzeby. 

Zwiększenie dotacji dla Gminy Nowosolna poprzez zmianę stawki na utrzymanie 1 km 
dróg, spowodowałoby wzrost dotacji dla wszystkich gmin z terenu powiatu, podczas 
gdy połowa z gmin nie wykorzystuje wykorzystanej dotacji w całości lub przeznacza  
jej część na zadania inwestycyjne. 

Dlatego do Zakładu Gospodarki Komunalnej zostanie skierowane pismo z prośbą 
o akceptację zaproponowanego sposobu finansowania bieżącego utrzymania dróg 
z kwotą bazową 10 112,36 zł/km i możliwością uzyskania dodatkowej kwoty  
na przeprowadzenie interwencyjnych remontów dróg. 

Kopia pisma Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wraz z projektem 
odpowiedzi na to pismo, stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

26. Przedstawienie pisma Wójta Gminy Brójce w sprawie zwiększenia puli środków 
na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brójce w 2020 r. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił pismo Wójta Gminy Brójce w sprawie zwiększenia 
puli środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brójce 
w 2020 roku, uwzględniając zwiększenie stawki dotacji celowej o co najmniej 50 %. 

W przedmiotowym wystąpieniu wskazano, że pozostawienie wysokości dotacji 
na poziomie dotychczasowym, tj. 10 112,36 zł/km niewaloryzowanym nawet  
o wskaźnik inflacji już od wielu lat, poważnie utrudni racjonalne gospodarowanie 
pozyskanymi środkami i spowoduje brak możliwości wykonania wszystkich zadań 
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wynikających z zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zarządu nad drogami 
powiatowymi w Gminie Brójce. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym piśmie Wójta Gminy Brójce, 
kopia pisma stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

W odniesieniu do tego wystąpienia, Pan Naczelnik nadmienił, że sprawa została 
skonsultowana z radcą prawnym Starostwa Powiatowego w Łodzi w kontekście 
ewentualnego wypowiedzenia porozumienia w sprawie powierzenia zarządu nad 
drogami powiatowymi w Gminie Brójce. 

W ocenie mecenasa Jerzego Genslera nie należy traktować jednoznacznie wystąpienia 
Wójta Gminy Brójce, jako wypowiedzenia. Radca prawny zasugerował, aby wystąpić  
do Gminy z prośbą o doprecyzowanie tej kwestii. 

Pan Burzyński zaproponował, aby wskazać Gminie Brójce na możliwość przeznaczenia 
dodatkowych środków finansowych dla Gminy na umotywowany wniosek wskazujący 
odcinek drogi, zakres rzeczowy i szacowane koszty. 

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję Pana Naczelnika. 

27. Przedstawienie informacji o ofercie na wykonanie usługi zimowego utrzymania 
dróg powiatowych na obszarze gminy Andrespol w 2020 r. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał o odpowiedzi przesłanej przez Gminę Andrespol  
na pismo wystosowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi, w którym Gmina wskazała, 
że nie przejmie zarządzania nad drogami powiatowymi w gminie Andrespol.  

W związku z tym przygotowano projekt zaproszenia do składania ofert na wykonanie 
usługi bieżącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze gminy Andrespol 
w 2020 roku, który został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Naczelnik przypomniał, że na zadanie z zakresu bieżącego utrzymania dróg składa 
się letnie utrzymanie, zimowe utrzymanie, prace remontowe – budowlane na drogach,  
a także prace związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W rezultacie wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Drogowe „BUD – DROG” Stanisława Polus, 95 – 040 Koluszki ul. Zawiła 23, za kwotę 
154 100,00 zł netto (166 428 zł brutto). 

Usługa w tej cenie obejmuje wykorzystanie piaskarko-solarek z pługami średnim 
i ciężkim, ciągnika piaskarko-solarki z pługiem oraz zastosowanie mieszanki piasku z solą.  
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Szczegółowe informacje zostały zawarte w złożonej ofercie, której kopia stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że szacunkowa wartość zamówienia została 
określona w oparciu o koszty ponoszone na to zadanie w ostatnich latach przez  
gminę Brójce, która wykonywała zadania zarządzania nad drogami powiatowymi 
w Gminie Brójce oraz w gminie Andrespol (na dany rok średnio była to kwota 26 300 zł 
netto + podatek VAT w wysokości 8 %). 

W ocenie Pana Burzyńskiego cena złożonej oferty jest zbyt wygórowana na taki zakres 
wykonywanych zadań, w związku z tym Pan Zbigniew Burzyński zaproponował,  
aby powtórzyć przedmiotowe postępowanie i ponownie wystąpić z zaproszeniem  
do udziału w postępowaniu na bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
na obszarze gminy Andrespol. 

Zarząd Powiatu podzielił stanowisko Wydziału RGRiOŚ i zaaprobował powtórzenie 
postępowania. 

28. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

przed posiedzeniami Komisji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego 
trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach  
w czteroletnie ponadpodstawowe I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach; 

2) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego 
czteroletniego Technikum nr 2 w Koluszkach w pięcioletnie ponadpodstawowe 
Technikum nr 2 w Koluszkach; 

3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego 
trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach w ponadpodstawowe 
czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach; 

4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ponadgimnazjalnego 
czteroletniego Technikum nr 1 w Koluszkach w ponadpodstawowe pięcioletnie 
Technikum nr 1 w Koluszkach; 

5) w sprawie wyrażenia zgody Gminie Andrespol na prowadzenie prac w terenie 
pasa drogowego drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie; 

6) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023; 

7) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 

8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

po posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 
o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego 
w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 
2018 r w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu klimatyzacji 
do serwerowni Starostwa Powiatowego w Łodzi na V p. 
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 Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem decyzji o ustaleniu odszkodowania  
za nieruchomość położoną w Gminie Andrespol, w obrębie ew. Janówka, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 488/4 o powierzchni 0,0144 ha i nie zgłosił uwag. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, 
realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach,  
dla dziecka z terenu gminy Koluszki, w roku szkolnym 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach o wyrażenie zgody na przyznanie 2 godzin ponadwymiarowych w roku 
szkolnym 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 i aneks nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2019/2020 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją odpowiedzi na pismo Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Gminy Nowosolna w sprawie zwiększenia puli środków na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowosolna. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wójta Gminy Brójce w sprawie zwiększenia  
puli środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brójce  
w 2020 r. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o ofercie na wykonanie usługi zimowego 
utrzymania dróg powiatowych na obszarze gminy Andrespol w 2020 r. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 536/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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2) Nr 537/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019 (dotyczy 
PCPR) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

3) Nr 538/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydziału EiSS, Dyrektora PCPR)  
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

4) Nr 539/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (dotyczy: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, 
SOSW, PPP, PCPR) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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5) Nr 540/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (na podstawie wniosków: 
Naczelnika Wydz. Or., Naczelnika Wydz. RGRiOŚ, Dyrektora PUP Łódź – Wschód)  
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

6) Nr 541/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni do realizacji zadań 
związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

7) Nr 542/2019 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu „Turnieju młodych talentów w piłce nożnej” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

8) Nr 543/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na przywrócenie sposobu odwodnienia rejonu skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 2911E i wojskowej bocznicy kolejowej w Gałkowie Małym 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz …………...………………….. 


