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PROTOKÓŁ NR 59/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 28 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 58/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
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 wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2019 – 2023. 

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. 
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Zaproponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują 
zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 878.177,65 zł, w tym: 

– zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 358.013,35 zł; 

– zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 1.236.191,00 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji na realizację zadań 
bieżących o kwotę 61.777,35 zł; 

2) przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 
26.700,00 zł; 

3) 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; 

4) 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; 

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

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

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

8) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat gmin w związku z utrzymaniem dzieci  
w rodzinach zastępczych o kwotę 29.800,00 zł; 

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

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

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

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

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

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zmniejszenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 878.177,65 zł, w tym: 

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 648.685,65 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; 
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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 – zwiększenie o kwotę 25.790,00 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 realizacją projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć: 

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

– Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zmniejszenie o kwotę 
21.872,00 zł; 

h) działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie  
o kwotę 253.329,65 zł; 

i) działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza–zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł; 
j) działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 33.539,00 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 następujących 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 kwotę 
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 zadania: 

– „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). 

Proponowane zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi 
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 zł. 
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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 wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę 
do omawianego projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2019 – 2023, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. 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 zwiększenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 30 500,00 zł  
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. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków wynikają z: 

1) przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 
26 700,00 zł na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, gdzie rozpoczęto naukę w zawodzie 
technik automatyk; 

2) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat gmin w związku z utrzymaniem dzieci  
w rodzinach zastępczych i zwiększenia planu wydatków na powyższy cel o kwotę 
3 800,00 zł; 

3) przeprowadzonej analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania 
wydatków w zakresie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa oraz działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
i przeniesienia kwoty 6 640,00 zł do działu 750 – Administracja publiczna 
z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych. 

Oprócz tego, na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego zaproponowano dokonanie zmian w zakresie zadań zleconych 
poprzez: 
1) zmniejszenie planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 

3 000,00 zł; 
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2) zwiększenie planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o kwotę 2 200,00 zł 
z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum; 

3) zwiększenie planu wydatków w grupie „świadczenia na rzez osób fizycznych” 
o kwotę 800,00 zł. 

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

6. Rozpatrzenie pisma dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w sprawie 
zatrudnienia pracownika obsługi na zastępstwo. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała o wystąpieniu dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z prośbą 
o wyrażenie zgody na zatrudnienie od dnia 2 grudnia 2019 r. pracownika obsługi 
(sprzątaczki) w wymiarze 1 etatu na zastępstwo za pracownika przebywającego 
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Uzupełnienie zatrudnienia jest niezbędne 
do zapewnienia sprawnego funkcjonowania szkoły.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym piśmie, którego kopia, stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w sprawie zatrudnienia 
pracownika obsługi na zastępstwo. 

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

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

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

7. 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 następujących 
jednostek: PINB, ZS nr 1, ZS nr 2, DPS w Lisowicach, PCPR, PUP Łódź – Wschód, SOSW). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2019 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 
2019 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków; 

2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie dochodów; 

3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie dochodów; 

4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów; 

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

6) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód po stronie dochodów i wydatków. 

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

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
rozdziału 60095 Pozostała działalność; 

2) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami; 

3) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany, rozdziału 
71095 Pozostała działalność; 

4) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 
rozdziału 75095 Pozostała działalność; 

5) Działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75622 Udziały powiatu w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa; 

6) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe; 

7) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea 
ogólnokształcące, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

8) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

9) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85324 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy, rozdziału 85395 Pozostała działalność; 

10) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno – wychowawcze; 

11) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, rozdziału 85510 Działalność 
placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

12) Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 Wpływy 
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XIV/151/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2019 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych  
na rok 2019 (dotyczy następujących jednostek: KP PSP, PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym na rok 2019 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie 
zadań własnych po stronie wydatków oraz dokonanie zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 po stronie 
wydatków realizowanych przez: 

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 

2) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą poniższych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71095 Pozostała działalność; 

2) Działu 750 Administracja publiczna; 

3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

4) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy; 

6) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 
psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 
Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XIV/152/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę stanowiącą załącznik nr 7 
do protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019 
(dotyczy następujących jednostek: PINB, PCPR, ZS nr 2). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2019 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 2019 
po stronie wydatków realizowanych przez: 

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w zakresie zadań zleconych; 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych; 

3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 

2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego; 

3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 
Pozostała działalność; 

4) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego; 

5) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika; 

6) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze; 

7) Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała 
działalność. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XIV/153/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2019 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydz. Or., Naczelnika Wydz. EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań 
własnych. Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe 

i rozdziału 75095 Pozostała działalność; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 

Branżowe szkoły I i II stopnia i rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

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

1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (dotyczy: ZS nr 1). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 547/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 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 planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach  
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 

rozdziału 75020 Starostwa powiatowe i rozdziału 75095 Pozostała działalność; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 

Branżowe szkoły I i II stopnia i rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę która stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019 
(dotyczy następujących jednostek: KP PSP, ZS nr 1, DPS w Lisowicach, PCPR). 

 (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 planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 po stronie wydatków dla: 

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 

2) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 

3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i zadań 
własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność; 

2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

6) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Referat Promocji Powiatu i Informacji; 
3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
5) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 
do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w  Koluszkach. 

 (referowali: Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
 p. Waldemar Puczyński – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tytułem 
wprowadzenia poinformował o wystąpieniu dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 
11m2, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, z przeznaczeniem 
na prowadzenie sklepiku szkolnego. 

Kopia pisma w tej sprawie, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że w dniu 12 listopada 2019 r. do ZS nr 2 wpłynęło  
podanie firmy „JU-PA-KA” Renata Cieślak z miejscowości Długie, która w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży żywności dla młodzieży 
szkolnej, wystąpiła z prośbą o wynajęcie pomieszczenia w budynku szkoły, od dnia  
2 stycznia 2020 r. do dnia 29 maja 2020 roku. 

Kopia pisma w tej sprawie, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Pan Bogusław Biliński nadmienił, że do tej pory nie została zawarta żadna umowa 
pomiędzy dyrektorem szkoły, a firmą firmy „JU-PA-KA” Renata Cieślak na wynajem 
pomieszczeń, a proponowany czas wynajmu jest krótszy niż 3 lata, zatem dyrektor 
ZS nr 2 na podstawie decyzji o trwałym zarządzie mógłby zawrzeć taką umowę 
bez uzyskania zgody Zarządu Powiatu. 

Pan Naczelnik dodał, że w tym pomieszczeniu należy przeprowadzić pewne prace 
budowlane w celu dostosowania do określonych wymagań i potrzeb. Dodał, że czynności 
polegające na doprowadzeniu do tego pomieszczenia energii elektrycznej, zostaną 
wykonane przez Szkołę, natomiast odprowadzenie wody nastąpi przez najemcę. 

Pan Waldemar Puczyński – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach nadmienił,  
że koszt związany z montażem instalacji wyniesie kilkaset złotych, natomiast pozostałe 
prace związane m.in. z założeniem podlicznika wody, zostaną wykonane we własnym 
zakresie przez Szkołę, w ramach środków własnych. 

Koszt związany z najmem sklepiku wyniesie około 300 zł miesięcznie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 11 m2, z przeznaczeniem na sklepik  
szkolny wraz ze sprzedażą artykułów spożywczych, usytuowanego w budynku nr 2, 
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Zespołu Szkół nr 2 w  Koluszkach przy ul. Budowlanych 8, na okres od dnia 2 stycznia 
2020 r. do dnia 29 maja 2020 r. 

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

Produkty sprzedawane w lokalu winny spełniać wymagania określone w art. 52c ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 
Górki Duże, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 139/5. 

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

Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, położoną 
w Gminie Tuszyn, obrębie Górki Duże, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 
nr 139/5 o powierzchni 0,0234 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej 
nr 3313E. 

Przedmiotowa działka w wyniku decyzji podziałowej Burmistrza Miasta Tuszyna została 
wydzielona pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej nr 3313E i na podstawie  
art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem 29 października 2019 r. 

Pan Naczelnik dodał, że wartość tej działki, ustalona na podstawie wyceny sporządzonej 
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wynosi 6 250 zł.  

Poprzedni właściciel tej nieruchomości wyraził wolę zawarcia ugody w zakresie wypłaty 
odszkodowania za działkę w wysokość 5 382,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 

Do zawarcia ugody upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Podpisana w tej sprawie ugoda będzie wyczerpywała wszelkie roszczenia byłych 
właścicieli działki nr 139/2 w stosunku do Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z tytułu 
wypłaty odszkodowania za przeniesienie prawa własności działki nr 139/5. 
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15. Przedstawienie pisma Urzędu Miejskiego w Koluszkach w sprawie stanu prawnego 
lokalizacji sklepu – piekarni „Wągry” w ul. 11 Listopada w Koluszkach. 

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

Pan Bogusław Biliński przedstawił informacje na temat wystąpienia Urzędu Miejskiego  
w Koluszkach, dotyczącym stanu prawnego działki nr 502/3 położonej w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 2918 E. 

W przedmiotowym piśmie Pan Mateusz Karwowski z upoważnienia Burmistrza, 
poinformował, że Urząd Miejski w Koluszkach jako zarządca drogi powiatowej nr 2918E 
nie posiada żadnych informacji na temat zasad i sposobu użytkowania działki nr 502/3 
położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2918 E, na której jest zlokalizowany 
sklep – piekarnia „Wągry”. Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowa działka stanowi 
własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Kopia pisma Urzędu Miejskiego w Koluszkach stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Mapa z lokalizacją nieruchomości, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Mapa nie zawierająca naniesień w postaci sklepu – piekarni „Wągry”, stanowi załącznik 
nr 18 do protokołu. 

Pan Bogusław Biliński poinformował, że z informacji pisemnej uzyskanej od Naczelnika 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wynika, 
że w zasobach Starostwa Powiatowego w Łodzi nie ma dokumentu zezwalającego 
na umieszczenie na przedmiotowej działce budynku piekarni „Wągry” jak i również 
pozwolenia na zajęcie pasa drogowego dla ww. obiektu. 
Po dniu 31 marca 2008 r. Gmina Koluszki przejęła wydawanie decyzji administracyjnych 
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.  

W uzgodnionej odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Koluszkach Zarząd Powiatu 
występuje z prośbą o ustalenie zasad korzystania z pasa drogowego – zasad użytkowania 
części działki nr 502/3 przez piekarnię „Wągry”. 

16. Zatwierdzenie aneksu do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu do porozumienia w sprawie 
ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Zmiana dotyczy zwiększenia tych kosztów o 108 zł. 
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Po zmianach łączna wysokość kosztów rehabilitacji, ponoszona przez Powiat 
Tomaszowski w 2019 roku wynosi 27 216,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu zaakceptował 
zmiany ujęte w przedmiotowym aneksie. 

17. Zatwierdzenie aneksu do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej na terenie powiatu tomaszowskiego. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu 
do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu 
tomaszowskiego. 

Na podstawie aneksu do porozumienia, Powiat Łódzki Wschodni będzie zobowiązany 
do dofinansowania w wysokości 168,00 zł miesięcznie na uczestnika, a wysokość 
dofinansowania na 2019 rok zostaje ustalona na kwotę 2 016,00 zł w przeliczeniu 
na jedną osobę. Łączna wysokość kosztów dofinansowania ponoszona przez Powiat 
Łódzki Wschodni w 2019 r. wynosi 6 048,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu zaakceptował zmiany ujęte 
w przedmiotowym aneksie. 

18. Akceptacja projektu odpowiedzi na pismo radnych Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego skierowane do Zarządu Powiatu w sprawie urządzenia przejścia 
dla pieszych w ul. Łódzkiej w rejonie ul. Hulanka w Justynowie. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska odczytał treść pisma złożonego przez radnych Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, skierowanego do Zarządu Powiatu, w sprawie urządzenia 
przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej w rejonie ul. Hulanka w Justynowie. 

W piśmie wskazano, że wybudowanie ścieżek rowerowych wokół stawów w Justynowie 
spowodowało natężony ruch pieszych i użytkowników rowerów oraz że obecna 
infrastruktura drogowa nie zapewnia bezpieczeństwa, co było przyczyną zdarzeń 
drogowych. 

Kopia pisma radnych, stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 



15 

 

Pan Burzyński przypomniał, że ponad 2 lata temu Starosta Łódzki Wschodni jako organ 
administracji architektoniczno-budowalnej zatwierdził budowę ścieżek rowerowych 
wokół stawów. Inwestorem dla tego zadania była Gmina Andrespol.  

Przedmiotowa inwestycja była zaprojektowana i następnie zrealizowana w taki sposób, 
że ww. pętla ścieżki rowerowej wokół stawów wyposażona została w łącznik 
doprowadzający ruch na ścieżce do granicy pasa drogowego drogi powiatowej.  
Wylot ścieżki na drogę powiatową został zamknięty poprzeczną barierką. 

Pan Naczelnik nadmienił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
warunków zarządzania drogami, przed złożeniem wniosku o zgodę budowlaną powinien 
zostać opracowany projekt organizacji ruchu. 

W związku z przedmiotowym wystąpieniem, Pan Burzyński przedstawił projekt pisma 
kierowanego do Urzędu Gminy Andrespol, w którym zawiadamia się, że Staroście 
Łódzkiemu Wschodniemu działającemu jako organowi zarządzającemu ruchem 
drogowym na drogach powiatowych nie przedłożono do zatwierdzenia projektu zmiany 
stałej organizacji ruchu w związku z włączeniem ww. ścieżek do drogi powiatowej. 

Z poczynionych ustaleń wynika, że postępowanie w sprawie wydania pozwolenia 
na budowę ścieżki rowerowej zostało wszczęte 6 lipca 2017 r., zatem inwestor od ponad 
2 lat zwleka z przedłożeniem Staroście projektu zmiany organizacji ruchu. 

Jednocześnie zwrócono uwagę, że zaprojektowane ścieżki włączają ruch rowerów 
i pieszych również w drogi gminne, na których również należy zatwierdzić i wprowadzić 
zamienną organizację ruchu. 
Projekt pisma do Urzędu Gminy Andrespol, stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

W związku z pismem radnych, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym 
realizacji ścieżek rowerowych, Zarząd Powiatu stwierdził, że inwestor nie przedłożył 
dotąd do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem na drodze powiatowej 
projektu organizacji ruchu uwzględniającego włączenie ruchu użytkowników ścieżek 
rowerowych do drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie. 

Do czasu rozpatrzenia przez Starostę Łódzkiego Wschodniego pełniącego funkcję  
organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych, projektu 
organizacji ruchu, Zarząd Powiatu jako zarządca dróg powiatowych nie może  
zająć stanowiska w sprawie „urządzenia przejścia dla pieszych”, którego wykonanie 
może być realizowane jedynie na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej wcześniej  
przez Komendanta Powiatowego Policji w Koluszkach zmiany obecnej organizacji ruchu 
na drodze. 

Projekt odpowiedzi do radnych Rady Powiatu, stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

19. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, 
realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach,  
dla trojga dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, w roku szkolnym 
2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniach rodziców trojga dzieci 
o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, dla trojga dzieci z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego (dwoje dzieci 5-letnich i jedno dziecko 2-letnie) w roku szkolnym 
2019/2020. 

Zaproponowano zorganizowanie po 1 godzinie zajęć indywidualnych dla każdego  
z tych dzieci.  

Pani Naczelnik poinformowała, że po przyjęciu tych dzieci, łącznie zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju będą prowadzone dla 33 dzieci, natomiast wg stanu na dzień 
30 września 2019 r. w Systemie Informacji Oświatowej było wykazanych 28 dzieci. 
Jednocześnie Pani Szelest zaznaczyła, że wnioski o przyznanie tego typu zajęć wpływają 
w ciągu roku, w zależności od wydawanych orzeczeń o potrzebie tego typu zajęć.  

Koszt każdej przyznanej godziny wyniesie około 256 zł miesięcznie brutto. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, realizowanych w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, dla trojga dzieci z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego, w roku szkolnym 2019/2020. 

20. Zatwierdzenie harmonogramu imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 
do realizacji w 2020 roku, po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Sportu. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła harmonogram imprez sportowych i sportowo – 
rekreacyjnych do realizacji w 2020 roku, po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Sportu 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, której posiedzenie odbyło się w dniu 22 listopada 
2019 roku. 

Harmonogram różni się w porównaniu do wersji przedstawionej wcześniej Zarządowi 
Powiatu, ze względu na zgłoszenie jednego z wnioskodawców, który stwierdził, 
że podobne imprezy odbywają się w tym samym terminie i wskazał, że warto byłoby 
dokonać zmiany w tym zakresie. 

Zaproponowano, aby w ramach tych samych środków finansowych, zamiast zgłoszonych 
przez Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie Mistrzostw Powiatu 
w Tenisie Stołowym planowanych do realizacji w lutym 2020 roku odbył się Turniej 
szachowy „Rzgowskie Szachowanie” planowany na październik 2020 roku. 

Harmonogram imprez uwzględniający tę zmianę, stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram 
imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych do realizacji w 2020 roku. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia  
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku 
oraz zawarcia z oferentami umów o realizację zadania publicznego. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że Komisja 
Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2020 roku, dokonała oceny ofert, które wpłynęły do Starostwa 
Powiatowego w Łodzi w ramach ogłoszonego konkursu. 

Wpłynęło 6 ofert, które komisja przejrzała i przeanalizowała. Z powodów formalnych 
zostały odrzucone 2 oferty. Pozostałe oferty zostały poddane ocenie formalnej.  

W rezultacie zaproponowano zatwierdzenie wyboru oferty zgłoszonej przez Fundację 
Młodzi Ludziom, 96-130 Głuchów, Borysław 49 w zakresie powierzenia prowadzenia 
punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2020 roku oraz w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 
przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 

Z oferentami zostaną zawarte umowy, które będą zawierały m.in. informacje na temat 
miejsca i czasu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, możliwości wydłużenia, na żądanie Starosty Łódzkiego 
Wschodniego, czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie, określenia 
sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2020 roku oraz zawarcia z oferentami umów o realizację 
zadania publicznego,  zgodnie z przedstawioną propozycją. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu. 

Do zawarcia umów, upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 
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22. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne,  
w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego, 
we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe w Łodzi. 
 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann poinformowała, że w związku z dobiegającym końca okresem 
obowiązywania umowy z Kancelarią Radcy Prawnego Piotr Mrozowski, dotyczącej 
świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego, we wszystkich 
kwestiach prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi, istnieje potrzeba kontynuacji współpracy z Panem Piotrem 
Mrozowskim dla zapewnienia ciągłości prowadzonych spraw oraz utrzymania wysokiego 
poziomu świadczonych usług prawnych. 

Dotychczasowa współpraca z tym radcą prawnym oceniania jest bardzo dobrze. 
Zaproponowano zawarcie umowy na okres 12 miesięcy. 

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie założeń do projektu budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, wynosi 21 600,00 zł netto. 

W związku z powyższym 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 w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 
euro oraz na usługi społeczne, w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej 
i doradztwa prawnego, we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności 
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył  
wniosek w przedmiotowej sprawie. 

23. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, 
w zakresie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann poinformowała, że w związku potrzebą zakupu urządzenia 
wielofunkcyjnego, którego wartość oszacowani na kwotę 1 318,25 zł, dokonano analizy 
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rynku poprzez zaproszenie do składania ofert, skierowane do co najmniej trzech 
wykonawców. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie, w rezultacie nie wpłynęła 
żadna oferta na dostawę takiego urządzenia. 

W związku z tym 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 w sprawie realizacji wydatków 
o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz 
na usługi społeczne, w zakresie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

24. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne,  
w zakresie zakupu w 2019 r. paczek świątecznych dla uprawnionych dzieci 
pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi z okazji Mikołajek oraz Świąt Bożego 
Narodzenia, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik w imieniu Przewodniczącego Komisji Socjalnej, wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego 
w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości  
30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2019 r. paczek 
świątecznych dla uprawnionych dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi 
z okazji Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia, finansowanych ze środków 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Zawartość paczek jest corocznie bardzo zróżnicowana asortymentowo, produktów 
wchodzących w ich skład jest bardzo dużo, a oferty sklepów dysponujących artykułami 
spożywczymi bardzo szybko się zmieniają, zarówno w zakresie ceny, jak i asortymentu. 
W 2018 roku na ww. zakup wydatkowano kwotę 6 230,00 zł/brutto) tj. 1 174,71 €/netto. 
W 2019 roku planuje się wydatkować środki finansowe do kwoty (9 000,00 zł/brutto) 
tj. 1 697,01 €/netto. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył  
wniosek w przedmiotowej sprawie. 
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25. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne,  
w zakresie zakupu w 2019 r. okolicznościowego świadczenia w formie przedpłaconych 
kart podarunkowych dla uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik w imieniu Przewodniczącego Komisji Socjalnej, wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego 
w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 
30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2019 r. okolicznościowego 
świadczenia w formie przedpłaconych kart podarunkowych dla uprawnionych 
pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 
Zastosowanie procedury postępowania określonej w ww. uchwale w zakresie zakupu 
przedpłaconych kart podarunkowych znacznie wydłużyłoby czas realizacji tego 
świadczenia i opóźniłoby moment przekazania niniejszych kart pracownikom. 
W 2019 roku planuje się wydatkować środki finansowe do kwoty 70 000,00 zł/brutto) 
tj. 13 198,97 €/netto. 

Kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

26. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
na kwotę 533,69 zł dokonanej przez PGE Dystrybucja S.A. Odział Łódź – Miasto,  
za decyzję Burmistrza Rzgowa, dokonaną w dniu 25 listopada 2019 roku. 
Zaproponowano zaliczenie ww. wpłaty na poczet odsetek od nieterminowej wpłaty 
w wysokości 2,79 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu ww. decyzji 
w wysokości 530,90 zł. Do zapłaty pozostała kwota należności głównej w wysokości 
2,79 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami ustawowymi 
za opóźnienie liczonymi do dnia zapłaty włącznie (7 % w stosunku rocznym). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i wydał postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które 
stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

przed Sesją Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

 Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

 Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
w sprawie zatrudnienia pracownika obsługi na zastępstwo. 

po posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski 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: 

1) w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego, 
we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe w Łodzi; 

2) w zakresie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego; 

3) w zakresie zakupu w 2019 r. paczek świątecznych dla uprawnionych dzieci 
pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi z okazji Mikołajek oraz Świąt Bożego 
Narodzenia, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Starostwa Powiatowego w Łodzi; 

4) w zakresie zakupu w 2019 r. okolicznościowego świadczenia w formie 
przedpłaconych kart podarunkowych dla uprawnionych pracowników Starostwa 
Powiatowego w Łodzi z okazji Świąt Bożego Narodzenia, finansowanych ze środków 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Miejskiego w Koluszkach w sprawie 
stanu prawnego lokalizacji sklepu – piekarni „Wągry” w ul. 11 Listopada w Koluszkach. 
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 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej na terenie powiatu tomaszowskiego. 

 Zarząd Powiatu zaakceptował projekt odpowiedzi na pismo radnych Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego skierowane do Zarządu Powiatu w sprawie urządzenia przejścia 

dla pieszych w ul. Łódzkiej w rejonie ul. Hulanka w Justynowie. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, 
realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, 
dla trojga dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, w roku szkolnym 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram imprez sportowych i sportowo –rekreacyjnych 
do realizacji w 2020 roku, po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Sportu. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 544/2019 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 następujących 

jednostek: PINB, ZS nr 1, ZS nr 2, DPS w Lisowicach, PCPR, PUP Łódź – Wschód, 

SOSW) – 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 545/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019  

(dotyczy następujących jednostek: KP PSP, 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”. 

3) Nr 546/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019  

(dotyczy następujących jednostek: PINB, PCPR, ZS nr 2) – 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 547/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na rok 2019 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydz. Or., Naczelnika Wydz. EiSS)  

 – 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”. 

5) Nr 548/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (dotyczy: ZS nr 1) – 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 549/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019  

(dotyczy następujących jednostek: KP PSP, ZS nr 1, DPS w Lisowicach, 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”. 

7) Nr 550/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, 

usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – 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 551/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 

odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Górki Duże, 

oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 139/5 – 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”. 

9) Nr 552/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 

w 2020 roku oraz zawarcia z oferentami umów o realizację zadania publicznego 

 – 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”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


