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PROTOKÓŁ NR 99/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 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 98/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (dotyczy jednostek:  
KP PSP, ZS nr 2, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmiany planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów i wydatków  
oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 w zakresie zadań własnych po stronie dochodów 
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i wydatków realizowanych przez: 

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

2) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach; 

3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

4) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

5) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

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

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

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

4) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80195 
Pozostała działalność; 

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

6) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 
 Powiatowe urzędy pracy. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXII/213/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: KP PSP, ZS nr 2, 
DPS w Lisowicach, PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020  
po stronie wydatków realizowanych przez: 

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

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

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

4) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych. 
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 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 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika; 

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

4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XXII/214/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2020 (dotyczy jednostki: DDP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Dziennego Domu Pomocy na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85203 Ośrodki 
wsparcia. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2020 r. 

Dochody zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023 zostały zaprezentowane w podziale na dwie główne 
kategorie, tj. dochody bieżące i dochody majątkowe. Analogicznie wydatki ujęte w WPF 
zostały również podzielone na dwie główne kategorie, tj. wydatki bieżące i wydatki 
majątkowe. 

Przedstawiona informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w swej szczegółowości wynika z podjętej 
Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego obowiązującej w okresie 
sprawozdawczym. 

W I półroczu 2020 roku na bieżąco była monitorowana realizacja budżetu powiatu 
pod kątem prawidłowości, celowości, terminowości, a także ewentualnego wpływu 
na prognozowane wielkości oddziaływujące na zakładane wskaźniki. 
Ponadto zgłaszane zmiany budżetu za każdym razem poprzedzone były analizą wpływu 
na założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął informację 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2020 r. i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 

Przedłożona informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu 
i zostanie przedstawiona Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Łodzi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 r.: 

1) dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 72.526.320,60 zł wykonano 
w wysokości 38.098.932,41 zł, co stanowi 52,53% planu; 

2) wydatki budżetu powiatu planowane w kwocie 72.579.212,60 zł wykonano 
w wysokości 29.339.277,55 zł, co stanowi 40,42%; 

3) przychody powiatu planowane w wysokości 125.000,00 zł wykonano w wysokości 
10.712.643,75 zł, co stanowi 8570,12% planu; 
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4) rozchody powiatu planowane w kwocie 72.108,00 zł wykonano w wysokości 
36.054,00 zł, co stanowi 50,00% planu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął informację 
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 r. 
i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu i zostanie 
przedstawiona Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi I Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pani Anny Olczyk 
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych – w imieniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – dotyczących realizacji zadań przez kierowaną i nadzorowaną jednostkę 
organizacyjną Powiatu tj. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

Oświadczenia woli składane są łącznie przez Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę 
Łódzkiego Wschodniego oraz upoważnioną Panią Annę Olczyk i dla swej skuteczności 
wymagają kontrasygnaty Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. 

Upoważnienie obejmuje umocowanie Pani Anny Olczyk do składania samodzielnie 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej jednostki. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej 
sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 grudnia 
2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego 
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E 
w Wardzynie gm. Brójce”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce” najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo 
Drogowy sp. z o.o. Sp. k., 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 bud. A, za kwotę brutto: 
178 768,64 zł. Oferent zadeklarował udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 84 miesięcy. 

Pan Naczelnik dodał, że oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania stawiane 
przez Zamawiającego, w związku z tym w imieniu Komisji Przetargowej powołanej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 r. 
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez 
tego wykonawcę. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wynik przedmiotowego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
treść wystąpienia Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczenia o powierzchni 11 m2 
z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego od dnia 2 września 2020 r.  
do dnia 18 grudnia 2020 roku, w związku z podaniem złożonym przez osobę prowadzącą 
działalność gospodarczą. 

Przedstawiono kalkulację kosztów związanych z tym najmem: opłata za czynsz: 227,55 zł 
+ opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków wg stanu liczników  
oraz należność za ogrzewanie ustalona na podstawie faktury wystawionej przez 
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za dany miesiąc  
w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni. 

Kopia wniosku przedłożonego przez Dyrektora ZS nr 2 w Koluszkach wraz z kalkulacją 
kosztów, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 
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12. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
realizowanych w SOSW w Koluszkach, w roku szkolnym 2020/2021, dla dziecka 
pochodzącego z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przyznanie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych, realizowanych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 2020/2021, dla dziecka 
pochodzącego z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Aktualna liczba dzieci w SOSW pozwala na przyjęcie ucznia na zajęcia i przyznanie 
10 godzin zajęć tygodniowo. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na przyznanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych do realizacji indywidualnie 
w SOSW w Koluszkach dla dziecka z terenu powiatu. 

13. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia osoby na zastępstwo za sprzątaczkę 
w I LO w Koluszkach od dnia 1 września do dnia 28 listopada 2020 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść wystąpienia Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, z prośbą o wyrażenie  
zgody na zatrudnienie osoby na zastępstwo od dnia 1 września 2020 r. do dnia  
29 listopada 2020 roku, tj. na czas przyznania świadczenia rehabilitacyjnego przez ZUS 
sprzątaczce zatrudnionej na czas nieokreślony. 

Ze względu na stan epidemii oraz wynikające z tego nowe obowiązki, istnieje potrzeba 
zapewnienia zastępstwa za nieobecnego pracownika, a koszt zatrudnienia osoby 
na zastępstwo wyniesie 433,40 zł.  

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zatrudnienie osoby na zastępstwo za sprzątaczkę w I LO w Koluszkach, 
we wskazanym terminie. 
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14. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia sprzątaczki w PPP w Koluszkach 
dla zamiejscowego stanowiska pracy w Tuszynie, od dnia 1 września do dnia  
31 grudnia 2020 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść wystąpienia Dyrektora Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, z prośbą o wyrażenie zgody na dalsze 
zatrudnienie sprzątaczki od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku,  
w wymiarze 8 godzin średniomiesięcznie w ramach umowy zlecenia. 

Koszt z tym związany wyniesie 544,00 zł. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zatrudnienie sprzątaczki w PPP w Koluszkach dla zamiejscowego stanowiska pracy 
w Tuszynie, we wskazanym terminie. 

15. Podjęcie decyzji w sprawie podziału na grupy uczniów w ZS nr 1 w ramach przedmiotu: 
obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść wystąpienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie podziału 
uczniów w ramach przedmiotu: obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych w Branżowej  
Szkole I stopnia. Podział miałby zostać dokonany w klasie 1 mp, w klasie 2 m  
oraz w klasie 2 mp. Są to zajęcia prowadzone w ramach warsztatów.  

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w poprzednim roku szkolnym Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na taki podział w klasie pierwszej.  

Pani Szelest dodała, że w przypadku zajęć praktycznych realizowanych przy użyciu 
maszyn i urządzeń elektrycznych szczególnie ważne jest zachowanie bezpieczeństwa, 
dlatego grupy zajęciowe nie powinny być zbyt liczne. 

W oddziale klasy pierwszej (1mp) obecnie jest 21 uczniów, dlatego konieczny jest 
podział na 3 grupy. W klasie 2m (8 uczniów) i 2mp (7 uczniów) wskazany jest podział na 
grupy w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 
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Koszt podziału na grupy związany z potrzebą zatrudnienia nauczycieli do realizacji 
dodatkowych zajęć, wyniesie w 2020 roku: 6 287,57 zł, w 2021 roku: 17 438,79 zł, 
a w 2022 roku: 1 436,87 zł.  

Łączny koszt dokonania podziału, o który występuje Dyrektor ZS nr 1 w Koluszkach 
wyniesie 25 163,23 zł. 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła również, że ze względu na zmiany liczebności 
uczniów w szkołach, następujące zazwyczaj na początku roku szkolnego, zasadnym 
byłoby wstrzymanie się z tą decyzją do rozpoczęcia zajęć w szkołach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu uznał, że ze względu 
na sytuację epidemiczną warto wstrzymać się z decyzją o podziale na grupy do czasu 
rozpoczęcia nauki w szkołach w roku szkolnym 2020/2021. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych 
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie wysokości 
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 

Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni dodatki motywacyjne  
są przyznawane przez organ prowadzący jako jeden ze składników wynagrodzenia 
nauczycieli.  

Dodatki są przyznawane na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Dodatki dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły/placówki, dodatki dla dyrektorów 
przyznaje Zarząd Powiatu, w oparciu o ustalone kryteria dotyczące osiągnięć w pracy 
dydaktycznej, ale także obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku. 

Pani Naczelnik poinformowała, że pula środków do dyspozycji pozwala na przydzielenie 
dodatku w wysokości średnio 370 zł na osobę.  

Nadmieniła również, że zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora I LO w Koluszkach, 
nauczyciel, który od dnia 1 września 2020 roku będzie pełnić obowiązki dyrektora  
tej Szkoły, spełnia kryteria przyznawania dodatku.  

W związku z tym Pani Małgorzata Szelest zaproponowała przyznanie dodatku 
motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni w jednakowej wysokości, w okresie od dnia  
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1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. następującym osobom: 

– p.o. Dyrektora Anna Olczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach, 

– Krzysztof Serwa – Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, 

– Waldemar Puczyński – Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, 

– Aleksandra Balcerak – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach, 

– Katarzyna Mrówka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił wysokość 
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, w proponowanej wysokości. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła poinformowała, że z powodu zakwalifikowania się wniosku 
złożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Powiat Łódzki Wschodni  
dotyczącego udzielenia grantu w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” zasadne jest 
przystąpienie do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020. 

Celem projektu jest wykorzystanie grantu przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze (DPS nr 1) na zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 
i ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem, tj. mieszkańców Domu  
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach  
(DPS nr 2) na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie  
jej negatywnym konsekwencjom przez wsparcie w postaci dodatków do wynagrodzeń 
dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – grant 103.312,50 zł. 

W przypadku DPS w Wiśniowej Górze, środki mają zostać rozdysponowane  
na łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, 
w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka (wiek, choroba psychiczna) – 
grant 481.050,00 zł. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej 
sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu. 

Do podpisania umowy o udzielenie grantu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
upoważniono: 

1) Starostę Łódzkiego Wschodniego – Andrzeja Opalę; 

2) Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego – Ewę Gładysz. 

18. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Dyskutowano na temat realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 

b) Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ przedstawił informacje 
na temat przeprowadzonego w dniu 28 sierpnia 2020 r. otwarcia ofert, złożonych 
w postępowaniu pn.: „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach”. 

Oferta nr 1 zawiera cenę 622 000,00 zł, a oferta nr 2 zawiera cenę 389 382,69 zł 
(kwoty brutto) za realizację przedmiotu zamówienia: do dnia 15 października 
2020 r. – usunięcie kolizji ciepłowniczej, do dnia 30 czerwca 2021 r. – pozostałe 
roboty. 

Obaj wykonawcy zadeklarowali wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi  
o 24 miesiące, zaakceptowali warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie  
do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury potwierdzonej 
protokołem odbioru. 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 
247 099,29 zł brutto. 

Pan Naczelnik wskazał, że ze względu na termin związania ofertą oraz biorąc pod 
uwagę termin najbliższej Sesji Rady Powiatu (24 września 2020 r), konieczne jest 
podjęcie decyzji odnośnie realizacji przedmiotowego zadania: czy zostaną 
przeznaczone na ten cel dodatkowe środki finansowe, czy postępowania zostanie 
unieważnione i ogłoszony kolejny przetarg na to zadanie. 

c) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące: 

– rejestracji osób bezrobotnych od 1 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. 

ogółem: 125 osób, w tym Koluszki: 46 osób, z prawem do zasiłku: 146 osób. 
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Łączny stan osób bezrobotnych na dzień 28.08.2020 r. wynosi 2085, w tym 
Koluszki: 779, pozostałe gminy: 1306, z prawem do zasiłku: 331 osób, 

– złożonych w ZUS wniosków o przyznanie prawa do zasiłku solidarnościowego; 

– złożonych przez pracodawców informacji o przedłużeniu legalnej pracy 
cudzoziemca, 

– wniosków na pożyczki i podpisanych umów, 

– wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników, 

– naboru na pozostałe formy pomocowe, 

– realizacji przez Urząd wniosków złożonych przed stanem epidemii, a dotyczących 
staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

– raportów do MRPIPS wysyłanych codziennie za pośrednictwem specjalnie 
stworzonej do tego platformy internetowej. 

 Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
realizowanych w SOSW w Koluszkach, w roku szkolnym 2020/2021, dla dziecka 
pochodzącego z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie osoby na zastępstwo za sprzątaczkę 
w I LO w Koluszkach od 1 września do 28 listopada 2020 roku. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie sprzątaczki w PPP w Koluszkach 
dla zamiejscowego stanowiska pracy w Tuszynie od 1 września do 31 grudnia 2020 roku. 

 Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek o podział na grupy uczniów w ZS nr 1 w ramach 
przedmiotu: obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 
Ustalono, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 917/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (dotyczy jednostek:  

KP PSP, ZS nr 2, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 918/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 



str. 14 

 

zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: KP PSP, ZS nr 2,  

DPS w Lisowicach, 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 919/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 

jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 

własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: DDP) – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 920/2020 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 r. 

  – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 921/2020 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 r. – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

6) Nr 922/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi I Liceum 

Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 923/2020 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E 

w Wardzynie gm. Brójce” – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 924/2020 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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9) Nr 925/2020 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Łódzki Wschodni – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

10) Nr 926/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Łódzkie pomaga” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 


