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PROTOKÓŁ NR 64/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 31 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 63/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały 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 dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego obejmują zwiększenie dochodów i wydatków w roku 2019 o kwotę 
5 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.568.2019 z dnia  
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30 grudnia 2019 roku. 

Zmiany obejmują realizację dochodów i wydatków sklasyfikowanych w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi 
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72 108,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2019 – 2023 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. 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 zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę 5 000,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziału 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.568.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził proponowane 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019 (dotyczy: KP PSP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą 
Nr 588/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 grudnia 2019 roku 
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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 oraz 
dokonanie zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie 
zadań zleconych. 

Zmiany dotyczą działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
rozdziału 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.568.2019 z dnia 30 grudnia 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 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: DPS w Wiśniowej Górze, 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 zleconych oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych dla: 

1) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 700056 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami; 

2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 

3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 

1) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 

2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 
do protokołu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie  
Stare Skoszewy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 170/28. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował, że na podstawie decyzji Wójta Gminy Nowosolna nastąpił podział 
nieruchomości położonej w Gminie Nowosolna, obrębie Stare Skoszewy, oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem 170/2. W rezultacie powstały działki nr: 170/3 – 170/28.  

 Działka nr 170/28 o powierzchni 0,0345 ha została wydzielona pod poszerzenie 
publicznej drogi powiatowej nr 1150E i przeszła na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dniem 8 października 2007 roku. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 roku o gospodarce nieruchomościami za działki gruntu wydzielone pod drogi 
powiatowe z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela, 
przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym 
organem. 

Pan Biliński poinformował, że dla przedmiotowej działki gruntu został wykonany operat 
szacunkowy określający wartość tej nieruchomości na kwotę 17 650 zł. 

W wyniku rokowań z pełnomocnikiem byłego właściciela ww. działki, ustalono wysokość 
odszkodowania za tę nieruchomość do wypłaty przez Powiat Łódzki Wschodni, na kwotę 
17 250,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Do zawarcia ugody upoważniono: 

1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

Niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie jego roszczenia byłego właściciela działki nr 170/2 
w stosunku do Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z tytułu wypłaty odszkodowania 
za przeniesienie prawa własności działki nr 170/28. 
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9. Rozpatrzenie wniosku 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 przedłużenia serwisu pogwarancyjnego  
dla Potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, 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 przedłużenia serwisu pogwarancyjnego dla Potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 

Wniosek został sformułowany w związku z upływającym w dniu 31 grudnia 2019 r. 
okresem obowiązywania dotychczasowej umowy z firmą „PROINFO” dotyczących 
korzystania z oprogramowania „Pakiet dla Administracji” oraz programu „Kadry i płace”, 
który jest udostępniany 9 jednostkom, a jego wykorzystanie znacznie ułatwia 
współpracę w Wydziałach Finansowo – Księgowym oraz Organizacyjnym. 

Umowa zawarta na okres 12 miesięcy wynosić będzie 13 620,00 zł netto. 

Płatność za przedłużenie serwisu pogwarancyjnego nastąpi w maju 2020 roku. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym wniosku, który stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

10. Rozpatrzenie wniosku 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 usług sprzątania powierzchni biurowych na V p. oraz części VI p. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann 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 
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równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie usług sprzątania 
powierzchni biurowych na V p. oraz części VI p. 

Wniosek został sformułowany w związku z upływającym w dniu 31 grudnia 2019 r. 
okresem obowiązywania dotychczasowej umowy na sprzątanie powierzchni 
pomieszczeń biurowych na V p. oraz części VI p. w budynku Starostwa Powiatowego 
w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3. 

Zaproponowano, aby umowa zlecenia został zawarta od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 
31 marca 2020 roku. Maksymalna wartość wynikająca z umowy wynosi 4 284,00 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym wniosku, który stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2020. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie planu audytu 
wewnętrznego na rok 2020. 

Plan audytu został przygotowany po analizie ryzyka i sporządzony przez uprawnionego 
audytora wewnętrznego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął plan audytu  
wewnętrznego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

Wykonanie uchwały powierzono audytorowi wewnętrznemu oraz Przewodniczącemu 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 514/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 
umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany Uchwały 
Nr 514/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 października 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników 
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majątkowych będących w ewidencji Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Proponowane zmiany odnoszą się do wartości mienia przedstawionego w załączniku 
nr 6 do ww. uchwały, ujętego w ewidencji środków trwałych „011” przeznaczonego  
do likwidacji poprzez utylizację. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 561/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany Uchwały 
Nr 561/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 grudnia 2019 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019. 

Proponowane zmiana dotyczą § 1 i § 2 ust. 1, które otrzymują następujące brzmienie: 

„§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez 
zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 87.516,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych 00/100) w zakresie zadań własnych zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. 1. Dokonuje się zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez 
zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 87.516,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset szesnaście złotych 00/100) w zakresie zadań własnych zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

14. Omówienie przebiegu XV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Starosta przedstawił treść pisemnej informacji z XV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym 
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Starosta poinformował o XVI sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, która odbyła się 
w dniu 30.12.2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach, podczas której podejmowano m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2020 – 2031 oraz budżetu 
Gminy Koluszki na rok 2020 oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Budowa tunelu  
pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem 
Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”. 

 Pan Starosta przedstawił informacje na temat rozmów z władzami Gminy Koluszki  
dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach oraz możliwości 
ewentualnej zmiany siedziby tej jednostki. Dyskutowano m.in. na temat budynku  
po Przedszkolu nr 1 w Koluszkach.  

Pan Mateusz Karwowski – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, 
zaproponował wówczas pozyskanie przez Powiat Łódzki Wschodni środków 
finansowych ze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na budowę 
(w systemie pasywnym) nowej siedziby dla WTZ w Koluszkach, z dofinansowaniem 
na poziomie 90 %. Wstępnie szacowany kosz realizacji takiej inwestycji wyniesie 
około 5 mln zł. Pan Starosta dodał, że w przypadku powzięcia zamiaru realizacji 
takiego zadania inwestycyjnego, konieczne jest złożenie fiszki projektowej 
w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku. 

W związku z tym Pan Starosta poprosił Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu 
Powiatu o nawiązanie w tej sprawie kontaktu z Panem Karwowskim i omówienie 
szczegółów związanych z przystąpieniem do takiego przedsięwzięcia. 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski o 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 przedłużenia serwisu pogwarancyjnego dla Potrzeb Starostwa 

Powiatowego w Łodzi, 
2) w zakresie usług sprzątania powierzchni biurowych na V p. oraz części VI p. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 587/2019 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 588/2019 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 589/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019 (dotyczy: KP PSP) – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 590/2019 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: 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 591/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie Stare 
Skoszewy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 170/28 – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

6) Nr 592/2019 w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na rok 2020  
 – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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7) Nr 593/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 514/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących 
w ewidencji Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 594/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 561/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019 – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 


