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PROTOKÓŁ NR 63/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 27 grudnia 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 62/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przedstawienie propozycji wypowiedzenia umowy dzierżawy części nieruchomości 
położonej w mieście Koluszki, obręb 5, oznaczonej jako działka nr 502/3 o powierzchni 
1,5632 ha. 

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przestawił 
propozycję wypowiedzenia umowy z RUCH S.A. zawartej w dniu 19 maja 1997 r. 
dotyczącej dzierżawy części nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 502/3 o powierzchni 1,5632 ha. 

Pan Naczelnik przypomniał, że występowano do RUCH" S.A. z propozycją zawarcia 
aneksu do umowy dzierżawy i wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym wydzierżawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany stawki czynszu dzierżawnego po upływie każdego 
roku kalendarzowego. Dyskutowano wówczas na temat sposobu naliczania opłat 
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za zajęcie pasa drogowego z tytułu dzierżawy nieruchomości na rzecz „RUCH” S.A.  

Pan Biliński dodał, że planowano zaktualizowanie stawki czynszu, którego wysokość 
wynosi 332 zł rocznie (za obiekt posadowiony na 10 m2 chodnika przy drodze 
powiatowej). 

Jednocześnie po skonsultowaniu tej sprawy z radcą prawnym, uznano za zasadne 
rozwiązanie umowy dzierżawy, które nastąpiłoby z upływem 6 miesięcy od daty 
otrzymania przez dzierżawcę niniejszego oświadczenia.  

Najpóźniej w dniu, w którym umowa ulegnie rozwiązaniu, dzierżawca jest zobowiązany 
do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. 

Wysokość czynszu dzierżawnego na rok 2020 zostanie rozliczona proporcjonalnie 
do okresu obowiązywania dzierżawy.  

Projekt oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawiony projekt oświadczenia woli. 

5. Przedstawienie postanowienia Wojewody Łódzkiego o dopuszczeniu dowodu  
z opinii biegłego, sporządzonej w formie operatu szacunkowego określającej  
wartość części nieruchomości położonej w obrębie Karpin, gminie Brójce oznaczonej 
jako działka nr 117/1 o pow. 0,0030 ha. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Naczelnik Biliński przedstawił postanowienie Wojewody Łódzkiego o dopuszczeniu 
dowodu z opinii biegłego – Pana Michała Roszkowiaka, posiadającego uprawnienia 
zawodowe, sporządzonej w formie operatu szacunkowego określającej wartość części 
nieruchomości położonej w obrębie Karpin, gminie Brójce oznaczonej jako działka 
nr 117/1 o powierzchni 0,0030 ha. 

Wojewoda Łódzki dokonał oceny wartości dowodowej sporządzonego operatu 
szacunkowego, a w szczególności zbadał, czy przedłożona opinia jest zupełna, logiczna 
i wiarygodna. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedmiotowa opinia została 
dopuszczona jako dowód w niniejszym postępowaniu administracyjnym. 

Kopia postanowienia Wojewody Łódzkiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Celem wyceny było określenie wartości nieruchomości gruntowej jako podstawy 
do ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości przeznaczonej 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej  
nr 713 w miejscowościach Kurowice i Karpin w ramach zadania pn. „Rozbudowa  
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drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd”, z uwzględnieniem stanu 
nieruchomości na dzień 27 maja 2019 r. oraz poziomu cen z dnia wyceny. 

Zgodnie z wyceną wartość odtworzeniowa nieruchomości wynosi 4 552 zł, w tym 
wartość gruntu: 735 zł, wartość nakładów budowlanych: 3 817 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje i nie zgłosił uwag  
w tej sprawie. 

6. 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: KP PSP, ZS nr 2, I LO, SOSW, PPP, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków; 

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

3) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie dochodów; 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów; 

5) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie dochodów; 

6) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów; 

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie dochodów. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

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

2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii; 

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

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

5) Działu 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
rozdziału 76518 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
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terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75622 Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochody budżetu państwa; 

6) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego, 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 
85203 Ośrodki wsparcia; 

9) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziału 85321 
Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

10) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno – wychowawcze, rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w 
tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 Pozostała działalność;  

11) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XV/170/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 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 5 do protokołu. 

7. 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, I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, 
DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2019 realizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych 
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) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 
własnych; 
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3) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 

4) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 

5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w zakresie zadań 
własnych; 

6) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 

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

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

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

2) Działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna; 

3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 
rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 
80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 
rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

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

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

6) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XV/171/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 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, która stanowi  
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na wniosek: Sekretarza Powiatu, Naczelnika Wydziału 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. 
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Proponowane zmiany dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów: 

1) 80120 Licea ogólnokształcące; 

2) 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; 

3) 80195 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

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 7 do protokołu. 

9. 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 582/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia  
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 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; 

2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 
Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80130 Szkoły zawodowe, rozdziału 80195 
Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 

10. 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: PINB, KP PSP, I LO, DDP,  
DPS w Lisowicach). 

 (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 zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019  
po stronie wydatków dla: 

1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
w zakresie zadań zleconych; 

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

4) Dziennego Domu Pomocy w zakresie zadań własnych; 

5) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 

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

3) Działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna; 

4) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne; 

5) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85203 Ośrodki wsparcia, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 
rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej; 
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6) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

7) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zaproponowane zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie 
wniosków złożonych przez: 

1) Sekretarza Powiatu; 

2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 

3) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego; 

4) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego; 

5) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

6) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach 

7) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na wniosek Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy 
pomocy społecznej. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

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 10 do protokołu. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2019 (dotyczy DPS w Wiśniowej Górze). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 585/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia  
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami: 

1) z propozycją wypowiedzenia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej 
w mieście Koluszki, obręb 5, oznaczonej jako działka nr 502/3 o pow. 1,5632 ha; 

2) z postanowieniem Wojewody Łódzkiego o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, 
sporządzonej w formie operatu szacunkowego określającej wartość części 
nieruchomości położonej w obrębie Karpin, gminie Brójce oznaczonej jako działka  
nr 117/1 o pow. 0,0030 ha. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 580/2019 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: KP PSP, ZS nr 2, 
I LO, SOSW, PPP, DPS w Wiśniowej Górze, 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”. 

2) Nr 581/2019 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: KP PSP, I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, DPS w Wiśniowej Górze, 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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3) Nr 582/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na wniosek: Sekretarza Powiatu, Naczelnika Wydziału 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”. 

4) Nr 583/2019 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) – 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 584/2019 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: PINB, KP PSP, I LO, DDP, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, 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”. 

6) Nr 585/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na wniosek Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze) – 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”. 

7) Nr 586/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2019 (dotyczy DPS w Wiśniowej Górze) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta 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 …………...………………….. 


