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PROTOKÓŁ NR 103/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 24 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym. 

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. 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obrady odbyły się 
w trybie zdalnym, przy użyciu komunikatora Skype. 

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 102/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2020 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję przyjęcia 
autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 
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Zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2020 – 2023, przedstawionych w załącznikach do uchwały  
Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 938.548,23 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łódzkim 
Wschodnim o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy 
Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga 
nr POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój  
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – zwiększenie o kwotę 
584.362,50 zł, w tym dla: 
a) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – 103.312,50 zł, 
b) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 481.050,00 zł; 

2) informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwiększenie o kwotę  
293.242,30 zł; 

3) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 60.943,43 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 938.548,23 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 909.340,80 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 600 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 4.170,00 zł; 
b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 84.846,00 zł; 
c) 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 7,00 zł; 
d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 200.241,00 zł; 
e) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 78,00 zł; 
f) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 584.362,50 zł; 
g) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 

55.650,30 zł; 
h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 29.207,43 zł w związku z: 
a) rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”– zmniejszenie o kwotę 40.792,57 zł; 
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b) przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno 
– biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” (zadanie 
ujęte w wykazie przedsięwzięć) – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł; 

c) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Koluszkach” o kwotę 20.000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć). 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi 
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 zł. 

Ponadto dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy 
finansowej w związku z następującymi okolicznościami: 
1) wprowadzeniem do wykazu zadania pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – 

biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”. Zadanie jest 
planowane do realizacji w latach 2020 – 2021, a jego wartość została oszacowana 
wstępnie na kwotę 2.200.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku stanowi kwotę 
50.000,00 zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 stanowi kwotę 2.150.000,00 zł. 
Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w wysokości 79.274,00 zł i środki pochodzące z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.120.726,00 zł; 

2) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa windy 
zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” 
o kwotę 142.343,23 zł, w tym w 2020 roku o kwotę 20.000,00 zł i w 2021 roku 
o kwotę 122.343,23 zł; 

3) wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć kwoty 1.500,00 zł w roku 2021 w ramach 
wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję zadania pn. „Rozbudowa 
infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” 
realizowanego wspólnie z Gminą Koluszki. 

W celu zabezpieczenia środków na realizację powyższych wydatków w 2021 roku 
zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.329.224,00 zł,  
w tym: 
1) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w roku 2021 o wskaźnik 1,80 % 

wynikający z wytycznych Ministra Finansów w stosunku do planowanych 
pozostałych dochodów bieżących w roku 2020 – zwiększenie o kwotę 208.498,00 zł; 

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.120.726,00 zł z tytułu przyznanych 
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Plan wydatków w roku 2021 również został zwiększony o kwotę 2.329.224,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę 56.880,77 zł 
oraz wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę 2.272.343,23 zł. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano  
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok oraz zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2020 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały  
Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach”. 

W ramach tego postępowania została złożona jedynie jedna oferta z ceną brutto  
za realizację przedmiotowego zamówienia w wysokości 389 382,69 zł. Jest to kwota 
wyższa niż wysokość środków finansowych zabezpieczonych na realizację tego zadania, 
tj. 267.656,77 zł. 

Pani Skarbnik dodała, że komisja przetargowa wystąpiła do Zarządu Powiatu 
albo o unieważnienie przedmiotowego postępowania, albo o przeznaczenie 
dodatkowych środków finansowych do wysokości ceny oferty złożonej na realizację  
tego zadania. 

W związku z tym Pani Skarbnik zaproponowała zwiększenie nakładów inwestycyjnych 
planowanych na realizację tego zadania o kwotę 142.343,23 zł, w tym: 
a) w 2020 roku o kwotę 20.000,00 zł; 
b) w 2021 roku o kwotę 122.343,23 zł. 

Łącznie w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania zostaną 
zabezpieczone środki w wysokości 410.000,00 zł, w tym:  
a) w 2020 roku – w wysokości 70.000,00 zł, 
b) w 2021 roku – w wysokości 340.000,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował 
zaproponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 
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6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” 
dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

 Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano wyrażenie zgody 
na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy 
w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w latach 2020-2022. 

Z informacji pozyskanych przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach wynika, 
że wniosek o sfinansowanie projektu dotyczącego realizacji praktyk zawodowych, który 
był składany w lutym br. został zaakceptowany i przyjęty do dofinansowania. 

Z uwagi na terminy realizacji tego projektu istnieje pilna potrzeba uzyskania zgody 
Rady Powiatu na przystąpienie do tego projektu. Po podjęciu w tej sprawie uchwały 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Zarząd Powiatu zostanie upoważniony 
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie działań związanych 
z realizacją Projektu, w tym do wprowadzania zmian w projekcie i zawarcia umowy 
finansowej na kwotę 634 187,37 zł.  
Środki finansowe na realizację projektu w wysokości 40 % całkowitej kwoty 
dofinansowania zostaną zaliczkowo przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji na konto bankowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego po podpisaniu umowy 
finansowej, kolejne 40% po złożeniu raportu przejściowego. Płatność końcowa – 
refundacja poniesionych pozostałych kosztów kwalifikowanych do 20% zostanie 
rozliczona po zakończeniu realizacji projektu i złożeniu raportu końcowego. 

Zarząd Powiatu zostanie również upoważniony do udzielania pełnomocnictw  
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie działań związanych 
z realizacją Projektu. 

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

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

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



str. 6 

 

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 2020 (dotyczy następujących 
jednostek: I LO, PUP Łódź – Wschód, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2020 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 2020 w 
zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie dochodów; 
2) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód po stronie dochodów i wydatków; 
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie 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 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 
rozdziału 75095 Pozostała działalność; 

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

4) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 
80195 Pozostała działalność; 

5) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

6) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy  

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXIII/216/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 
do protokołu. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostki: PINB). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie  
zmian w planie finansowym na rok 2020 realizowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych oraz dokonanie zmian w planie 
finansowym na rok 2020 realizowanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
2) Działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXIII/217/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym 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 2020 (dotyczy jednostki: SOSW). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe  
w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany  
planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne 
ośrodki szkolno – wychowawcze, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXIII/219/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 września 2020 r.  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 
do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów 
i planu wydatków ogółem o kwotę 200.978,30 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez: 
1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.232.2020 z dnia 16 września 2020 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.243.2020 z dnia 21 września 2020 r. 

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy następujących 
jednostek: KP PSP, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
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Uchwałą Nr 951/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 września 
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów 
w zakresie zadań zleconych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań 
zleconych dla: 
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: Działu 754, rozdziału 75411; Działu 853, rozdziału 85321. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.232.2020 z dnia 16 września 2020 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.243.2020 z dnia 21 września 2020 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji 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 zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów: 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 

80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120 Licea ogólnokształcące, 
80134 Szkoły zawodowe specjalne, 80195 Pozostała działalność; 

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

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

13. 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 2020 (dotyczy następujących 
jednostek: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 953/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 września 
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie  
zadań własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; 
3) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 
4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 
5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 801, rozdziałów: 80102, 80115, 80117, 80120, 80134, 80195; 
2) Działu 854, rozdziałów: 85406, 85495. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 
do protokołu. 

14. 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 2020 (dotyczy jednostek: KP PSP, PCPR, PINB, PUP Łódź –Wschód). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie 
wydatków dla: 

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

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych; 

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

4) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych. 

 Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60095 Pozostała działalność; 
2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdziału 75495 Pozostała 
działalność; 

4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie; 
5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 

Powiatowe urzędy pracy; 
6) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
2) Kierownika Referatu Promocji Powiatu i Informacji; 
3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
5) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
6) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

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

15. Podpisanie aneksu do umowy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
w sprawie dofinansowania kosztów działalności WTZ ze środków Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 
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Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu do umowy z Warsztatem Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach w sprawie dofinansowania kosztów działalności WTZ 
ze środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Zmiana jest konsekwencją podjętej uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w roku 2020. 
Dotacja na dofinansowanie działalności WTZ w 2020 r. wyniesie 10,79 % kosztu pobytu 
uczestników Warsztatu, a roczny koszt pobytu 1 uczestnika wyniesie 22 976,00 zł. 
Łączna kwota dotacji na dofinansowanie Warsztatu w 2020 r. z dochodów Powiatu  
nie przekroczy kwoty 124 000,00 zł (50 uczestników Warsztatu). 

Projekt aneksu stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy 
z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Koluszkach w sprawie dofinansowania kosztów 
działalności WTZ ze środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

16. Podpisanie aneksu do umowy w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu 
do umowy w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 
Zmiana jest konsekwencją podjętej uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w roku 2020. 
Na działalność Warsztatu przeznaczona zostaje kwota 1 148 800,00 zł. 

Szczegółowy podział środków na poszczególne rodzaje wydatków przedstawiono 
w projekcie aneksu, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał aneks  
do umowy w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 
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17. Podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców powiatu Tomaszowskiego – uczestników WTZ na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu 
do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu 
Tomaszowskiego – uczestników WTZ na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 
Zmiana jest konsekwencją podjętej uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w roku 2020. 
Wysokość kosztów rehabilitacji ponoszona przez Powiat Tomaszowski w 2020 r. 
wyniesie 32 214,00 zł. 

Projekt aneksu stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał aneks  
do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu 
Tomaszowskiego – uczestników WTZ na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E 
do granic miasta Łodzi”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania  
z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” (oznaczenie sprawy Or.272.1.10.2020) 
oraz wyłonieniem wykonawcy i zawarciem umowy na realizację przedmiotowego 
zadania, przedstawia do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez wykonawcę 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, 
ul. Południowa 17/19, jako najkorzystniejszej, z kwotą za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w wysokości 1 797 636,16 zł brutto. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni wspomniała o problemach 
z usuwaniem karpowin w związku z realizacją ww. zadania. 
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W odniesieniu do tego zagadnienia Pan Naczelnik poinformował, że problemy zostały 
rozwiązane, wykonawca zastosował odpowiedni sprzęt do wykonania tego typu prac. 

Ponadto w trakcie prowadzonych prac ujawniono, że lampy oświetlenia ulicznego 
wybudowane 2 lata temu przez Gminę nie są położone w jednej linii, ale nie wchodzi 
to w zakres realizowanego przedsięwzięcia, w związku z tym w porozumieniu z Gminą 
Nowosolna ustalono, że oświetlenie zostanie przestawione, aby było posadowione 
we właściwy sposób. 

Pan Burzyński dodał, że przebieg robót w ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego 
jest wykonywany planowo. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E  
w Wardzynie gm. Brójce” (oznaczenie sprawy Or.272.1.11.2020) oraz wyłonieniem 
wykonawcy i zawarciem umowy na realizację przedmiotowego zadania, przedstawia  
do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę 
Zakład Remontowo Drogowy sp. z o.o. Sp. k., 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 bud. A, 
jako najkorzystniejszej z kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości  
178 768,64 zł brutto. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 18 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” (oznaczenie sprawy Or.272.1.12.2020)  
oraz jego unieważnieniem na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych, przedstawia do zatwierdzenia protokół 
z niniejszego postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
protokół z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że Gmina Koluszki wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych  
dróg na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim: 

1) dróg w miejscowości Koluszki: 

a) ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, obręb 6 dz. nr 51, 48/5, 45/4, 45/1  
na całej długości biegnącej od drogi gminnej nr 106654E ul. Armii Krajowej  
w Koluszkach (dz. nr 3332) do drogi ul. Łącznej w Żakowicach (dz. nr 122/7) 
tj. na odcinku 0,510 km; 

b) ulicy Baczyńskiego, obręb 6 dz. nr 6/1, 7/1 na całej długości biegnącej od drogi 
gminnej nr 106654E ul. Armii Krajowej w Koluszkach (dz. nr 3332) do granicy 
z Sołectwem Żakowice tj. na odcinku 0,568 km; 

c) ulicy Wołyńskiej obręb 5 dz. nr 403, 405, 414/2 na całej długości biegnącej 
od drogi ul. Rynek w Koluszkach (dz. nr 400) do granicy z dz. nr 414/1  
tj. na odcinku 0,615 km; 

d) ulicy Krzemienieckiej, obręb 5 dz. nr 471 na całej długości biegnącej od drogi 
gminnej nr 106675E ul. Kościuszki w Koluszkach (dz. nr 1/2) do drogi ul. Rynek 
w Koluszkach (dz. nr 400) tj. na odcinku 0,173 km; 

2) dróg w miejscowości Gałków Mały: 

a) ulicy Spacerowej, obręb 7 dz. nr 819, 924/3 na całej długości biegnącej od drogi 
powiatowej nr 2911E ul. Łódzka w Gałkowie Małym (dz. nr 235/1) do drogi  
ul. Partyzantów w Gałkowie Małym (dz. nr 729) tj. na odcinku 0,920 km; 

b) ulicy Wojska Polskiego, obręb 7 dz. nr 1/2,1139 na całej długości biegnącej 
od dz. nr 1/1 w Gałkowie Małym do drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzka 
w Gałkowie Małym (dz. nr 235/1) oraz od drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzka 
w Gałkowie Małym (dz. nr 235/1) do granicy z dz. nr 1088 w Gałkowie Małym 
tj. na odcinku 1,690 km; 
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c) ulicy Mickiewicza, obręb 7 dz. nr 163, 164/5, 190 na całej długości biegnącej 
od drogi ul. Łódzkiej w Gałkowie Małym (dz. nr 235/2) do drogi ul. Kolejowej 
w Gałkowie Małym (dz. nr 822/4) tj. na odcinku 0,810 km; 

d) ulicy Towarowej, obręb 7 dz. nr 128 na całej długości biegnącej od drogi 
gminnej ul. Łódzkiej w Gałkowie Małym (dz. nr 235/2) do drogi ul. Kolejowej w 
Gałkowie Małym (dz. nr 822/4) tj. na odcinku 0,640 km; 

e) ulicy Łódzkiej, obręb 7 dz. nr 235/2 na odcinku biegnącym od drogi gminnej 
ul. Łódzkiej w Gałkowie Małym (dz. nr 235/2) do drogi ul. Krańcowej 
w Gałkowie Małym (dz. nr 658) tj. na odcinku 0,566 km; 

f) ulicy Krańcowej, obręb 7 dz. nr 658, 234 na całej długości biegnącej od drogi 
gminnej ul. Borowieckiej w Gałkowie Małym (dz. nr 659) do drogi ul. Kolejowej 
w Gałkowie Małym (dz. nr 822/4) tj. na odcinku 1,314 km; 

3) dróg w miejscowości Gałków Duży: 

a) ulicy Armii Krajowej, obręb 6 dz. nr 78 na całej długości biegnącej od drogi 
gminnej ul. Głównej w Gałkowie Dużym (dz. nr 72) do granicy z dz. nr 822/7  
tj. na odcinku 0,694 km; 

b) ulicy Przyrodniczej, obręb 6 dz. nr 337 na całej długości biegnącej od drogi 
gminnej ul. Głównej w Gałkowie Dużym (dz. nr 72) do granicy z dz. nr 822/1 
tj. na długości 0,710 km; 

c) ulicy Ludowej, obręb 6 dz. nr 243 na całej długości biegnącej od drogi 
powiatowej nr 2914E ul. Łódzkiej w Gałkowie Dużym (dz. nr 216) do drogi  
ul. Dworcowej w Gałkowie Dużym (dz. nr 822/3) tj. na odcinku 0,556 km; 

4) dróg w miejscowości Różyca: 

a) ulicy Sportowej, obręb 19 dz. nr 134 na całej długości biegnącej od drogi 
gminnej ul. Zagajnikowej w Różycy (dz. nr 135) do drogi ul. Kolejowej w Różycy 
(dz. nr 166/1) tj. na odcinku 0,425 km; 

b) ulicy Towarową, obręb 19 dz. nr 150 na całej długości biegnącej od drogi 
wojewódzkiej nr 716 ul. Piotrkowskiej w Różycy (dz. nr 165) do drogi gminnej  
ul. Zagajnikowej w Różycy (dz. nr 135) tj. na odcinku 0,347 km; 

c) ulicy Słoneczną, obręb 19 dz. nr 102, 254, 239/8, 108, 108/1, 114/2, 115/2  
na całej długości biegnącej od drogi gminnej ul. Zagajnikowej  w Różycy  
(dz. nr 135/1) do dz. nr 119/1 w Różycy tj. na odcinku 0,402 km; 

5) dróg w miejscowości Żakowice: 

a) ulicy Kwiatowej, obręb 26 dz. nr 115/7, 115/19, 116/16 na całej długości 
biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 716 ul. Piotrkowskiej w Żakowicach 
(dz. nr 128) do drogi gminnej nr 106652E ul. Topolowej w Koluszkach  
(dz. nr 3466) tj. na odcinku 0,310 km; 

b) ulicy Łącznej, obręb 26 dz. nr 122/11,122/7 na całej długości biegnącej  
od drogi wojewódzkiej nr 716 ul. Piotrkowskiej w Żakowicach (dz. nr 128)  
do drogi ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Koluszkach (dz. nr 51) tj. na odcinku 
0,310 km; 

c) ulicy Spacerowej, obręb 26 dz. nr 129 na całej długości biegnącej od drogi 
wojewódzkiej nr 716 ul. Piotrkowskiej w Różycy (dz. nr 165) do drogi  
ul. Kolejowej w Żakowicach (dz. nr 224/1) tj. na odcinku 0,668 km; 
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d) ulicy Szkolnej, obręb 26 dz. nr 169, 168/2 na całej długości biegnącej od drogi 
wojewódzkiej nr 716 ul. Piotrkowskiej w Różycy (dz. nr 165) do drogi  
ul. Spacerowej w Żakowicach (dz. nr 129) tj. na odcinku 0,578 km; 

e) ulicy Lipowej, obręb 26 dz. nr 167 na całej długości biegnącej od drogi  
ul. Poprzecznej w Żakowicach (dz. nr 168/1) do drogi ul. Spacerowej  
w Żakowicach (dz. nr 129) tj. na odcinku 0,310 km; 

f) ulicy Poprzecznej, obręb 26 dz. nr 168/1 na całej długości biegnącej od drogi  
ul. Spacerowej w Żakowicach (dz. nr 129) do drogi ul. Szkolnej w Żakowicach  
(dz. nr 168/2) tj. na odcinku 0,232 km; 

g) ulicy Ogrodniczej, obręb 26 dz. nr 55 na całej długości biegnącej od drogi 
wojewódzkiej nr 716 ul. Piotrkowskiej w Żakowicach (dz. nr 128) do dz. nr 203/2 
w Przanowicach tj. na odcinku 0,480 km; 

h) ulicy Wycieczkowej, obręb 26 dz. nr 70/19 na całej długości biegnącej od drogi 
wojewódzkiej nr 716 ul. Piotrkowskiej w Żakowicach (dz. nr 128) do granicy  
z dz. nr 207 w Przanowicach tj. na odcinku 0,492 km; 

i) ulicy Brzozowej, obręb 26 dz. nr 71/12, 71/16, 71/14, 71/20, 71/18, 72/9  
na całej długości biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 716 ul. Piotrkowskiej  
w Żakowicach (dz. nr 128) do granicy z dz. nr 207 w Przanowicach tj. na odcinku 
0,500 km; 

j) ulicy Norwida, obręb 26 dz. nr 73/7, 73/15, 313, 309, 308 na całej długości 
biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 716 ul. Piotrkowskiej w Żakowicach  
(dz. nr 128) do drogi ul. Sosnowej w Żakowicach (dz. nr 73/7) oraz od drogi  
ul. Sosnowej w Żakowicach (dz. m 73/7) do granicy z dz. nr 207, 208/3  
w Przanowicach tj. na odcinku 0,573 km; 

6) dróg w miejscowości Kaletnik: 

a) ulicy Klonowej, obręb 10 dz. nr 236/6, 236/7, 236/4, 236/1, 236/2, 236/3  
na całej długości biegnącej od drogi ul. Cmentarnej w Kaletniku (dz. nr 138)  
do drogi ul. Leśnej w Kaletniku (dz. nr 106/4,109/5) tj. na odcinku 0,444 km; 

b) ulicy Cmentarnej, obręb 10 dz. nr 138 na całej długości biegnącej od drogi 
powiatowej nr 2914E ul. Główna w Różycy (dz. nr 237) do granicy z dz. nr 423 
w Będzelinie tj. na odcinku 0,464 km; 

c) ulicy Kościelnej, obręb 10 dz. nr 204 na odcinku biegnącej od drogi 
ul. Cmentarnej w Kaletniku (dz. nr 138) do granicy z dz. nr 419 w Będzelinie 
tj. na odcinku 1,407 km; 

7) dróg w miejscowości Regny: 

a) ulicy Polnej, obręb 18 dz. nr 227 na całej długości biegnącej od drogi 
wojewódzkiej nr 715 ul. Głównej w Regnach (dz. nr 93) do granicy z dz. nr 332 
w Regnach tj. na odcinku 0,586 km; 

b) ulicy Leśnej, obręb 18 dz. nr 7 na całej długości biegnącej od drogi wojewódzkiej 
nr 715 ul. Głównej w Regnach (dz. nr 93) do granicy z dz. nr 289/3 Regnach  
tj. na odcinku 1,063 km; 

c) drogi w miejscowości Regny, obręb 18 dz. nr 60 na całej długości biegnącej  
od drogi wojewódzkiej nr 715 ul. Głównej w Regnach (dz. nr 93) do granicy  
z dz. nr 404/1 w Regnach tj. na odcinku 0,605 km; 

d) drogi w miejscowości Regny – ulicy Głównej, obręb 18 dz. nr 219 na całej 
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długości biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 715 ul. Głównej w Regnach  
(dz. nr 93) do granicy z dz. nr 236 w Regnach tj. na odcinku 0,272 km. 

Pan Naczelnik poinformował, że w wyniku analizy powiązania proponowanych  
do zmiany kategorii dróg wewnętrznych z siecią dróg powiatu łódzkiego wschodniego 
stwierdzono, że brak jest przeciwwskazań do zaliczenia tych dróg do kategorii  
dróg gminnych na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim, dlatego  
Pan Burzyński zaproponował pozytywne zaopiniowanie wniosku Gminy Koluszki.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
propozycje zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Koluszki 
w powiecie łódzkim wschodnim. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 20 do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje na temat wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”. 

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę 
Handlową „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka jawna, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 
97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

Pan Naczelnik poinformował, że Rada Powiatu, aby umożliwić realizację tego zadania, 
zdecydowała o zwiększeniu środków finansowych zabezpieczonych na jego realizację 
o kwotę 142.343,23 zł, tj. do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym 
postępowaniu. 

W związku z tym Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił  
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez  
Firmę Handlową „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka jawna, ul. Św. Antoniego 18 
lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z ceną 389 382,69 zł brutto oraz okresem 
gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 84 miesięcy. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”, zgodnie z propozycją. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu. 
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23. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie zatwierdzenia 
podziału nieruchomości położonej w obrębie 19 – Zofiówka oznaczonej  
nr ewidencyjnym działki 108/3 o pow. 0,3194 ha (w wyniku podziału wydzielono  
m.in. działkę nr 108/4 o pow. 0,0096 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości 
położonej w obrębie 19 – Zofiówka oznaczonej nr ewidencyjnym działki 108/3 
o powierzchni 0,3194 ha. 

W wyniku podziału powstaje m.in. działka nr 108/4 o powierzchni 0,0096 ha 
przeznaczona pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej i która po uprawomocnieniu 
się decyzji z mocy prawa przejdzie na własność Powiatu Łódzkiego. 

Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między 
dotychczasowym właścicielem a właściwym organem. 

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Pan Naczelnik przedstawił informacje o wysokości odszkodowań wypłacanych za działki. 

Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, 
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

24. Podjęcie decyzji w sprawie wysokości kwot do zaplanowania w projekcie budżetu 
Powiatu na 2021 rok z przeznaczeniem na dotację na wykonywanie przez  
Gminę Koluszki zadania polegającego na prowadzeniu powiatowej biblioteki 
publicznej, realizację zadań w zakresie sportu, dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest w związku z pracami nad projektem budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok, zaproponowała wysokości kwot: 

1) na wykonywanie przez Gminę Koluszki zadania polegającego na prowadzeniu 
powiatowej biblioteki publicznej, w wysokości 28 000,00 zł. Wskazana kwota jest 
akceptowana przez Gminę Koluszki; 

2) na realizację zadań w zakresie sportu w wysokości 14 500 zł, w tym 11 500 zł 
na organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych i 3000 zł na Nagrody 
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Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągniecia sportowe w 2020 roku,  
co stanowi zwiększenie o 500 zł puli środków na ten cel, aby w przypadku 
uhonorowania 3 laureatów przyznać Nagrody po 1000 zł (brutto). 
Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 pula środków na organizację imprez 
sportowych, pozostałaby bez zmian w porównaniu do 2020 roku; 

3) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/626/2018 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2018 r., nauczycielowi, w tym 
nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, może być przyznany 
dodatek motywacyjny w ramach środków finansowych zapewnionych na ten cel 
w planie finansowym. 

Dodatek motywacyjny można przyznać nauczycielowi zatrudnionemu  
po raz pierwszy w danej szkole, po przepracowaniu co najmniej 3 miesięcy, 
przyznawany jest na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy  
niż 6 miesięcy. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor,  
a dla dyrektora Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że od 2 lat wysokość tych dodatków wynosi: 
60 zł na etat nauczyciela i 350 zł na etat dyrektora. 

Zwiększenie środków na ten cel spowodowałoby kolejne koszty dla organu 
prowadzącego, natomiast wymierne korzyści dla nauczycieli byłyby niewielkie, 
dlatego zaproponowano ustalenie dodatków motywacyjnych w obowiązującej 
wysokości. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił wysokości  
kwot do zaplanowania w projekcie budżetu Powiatu na 2021 rok z przeznaczeniem  
na dotację na wykonywanie przez Gminę Koluszki zadania polegającego na prowadzeniu 
powiatowej biblioteki publicznej, realizację zadań w zakresie sportu, dodatki 
motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni – zgodnie z przedstawionymi propozycjami. 

25. Przedstawienie propozycji Gminy Tuszyn w sprawie przeniesienia zamiejscowych 
stanowisk pracy PPP w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje na temat propozycji Gminy Tuszyn 
w sprawie przeniesienia zamiejscowych stanowisk pracy Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach.  
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W dniu 31 sierpnia 2020 r. Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Budżetu  
Rady Miejskiej w Tuszynie zaopiniowała pozytywnie przeniesienie siedziby 
zamiejscowych stanowisk pracy Poradni zlokalizowanych na terenie Miasta Tuszyna  
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie  
przy ul. Poniatowskiego 11. 

Kopia opinii komisji stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Dyrektor PPP w Koluszkach również pozytywnie zaopiniował propozycję przeniesienia 
zamiejscowych stanowisk pracy PPP w Koluszkach do wskazanej lokalizacji. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Pani Naczelnik poinformowała, że sprawa była szczegółowo omówiona podczas 
dzisiejszych posiedzeń: Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. Ustalono wówczas, że zagadnienie będzie dalej rozpatrywane 
przez Komisje na kolejnych posiedzeniach. 

26. Zatwierdzenie aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2020/2021 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

Aneksy zostały poddane procedurze opiniowania przez związki zawodowe i Kuratorium 
Oświaty w Łodzi – opinie pozytywne, bez uwag. 

Aneks nr 1 dotyczy zwiększenia liczby godzin w porównaniu do pierwotnego arkusza – 
dodatkowe godziny przydzielone nauczycielowi z uwagi na planowaną liczbę  
14 oddziałów w szkole, w tym 3 oddziały klasy pierwszej, utworzono 4 oddziały klasy 
pierwszej.  

Pani Naczelnik dodała, że wszystkie podziały na grupy są dokonane zgodnie z przepisami, 
za zgodą organu prowadzącego. 

Aneks nr 2 dotyczy zajęć indywidulanego nauczania w ilości 12 godzin tygodniowo, 
na podstawie wydanego orzeczenia o potrzebie realizacji tego typu zajęć. 
Pani Naczelnik przypomniała, że nauczanie indywidualne jest organizowane przez 
dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym na wniosek rodzica 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 
i aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

27. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 Zespołu Szkół nr 2  
w Koluszkach. Aneks został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe 
i Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Aneks nr 1 dotyczy zwiększenia liczby godzin w porównaniu do pierwotnego arkusza – 
dodatkowe godziny przydzielone nauczycielowi z uwagi na planowaną liczbę oddziałów 
w szkole. 

Pani Naczelnik dodała, że w przypadku tej szkoły w arkuszu organizacji roku szkolnego 
79 godzin w ramach przedmiotów zawodowych jest zapisane jako wakaty. 

Pani Małgorzata Szelest wskazała, że to drugi z kolei rok szkolny, w którym występują 
problemy z pozyskaniem i zatrudnieniem nauczycieli przedmiotów zawodowych. 
Stanowi to znaczny problem w szkołach na terenie województwa łódzkiego. 

Pani Naczelnik dodała, że Dyrektorzy szkół bezskutecznie ponawiają ogłoszenia o pracę 
kierowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych, zamieszczając informacje  
na ten temat zarówno na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi jak i Powiatowego  
Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

W dalszym ciągu będą podejmowane działania mające na celu pozyskanie nauczycieli 
przedmiotów zawodowych. 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że wszystkie podziały na grupy są dokonane  
zgodnie z przepisami, za zgodą organu prowadzącego (na przedmiotach zawodowych 
i informatyce). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach. 

Dyskutowano na temat niewystarczającej liczby stanowisk w pracowniach 
komputerowych. 
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28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatków 
funkcyjnych dyrektorom 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 wyrażenie zgody 
na dokonanie zmian w Uchwale Nr 2187/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych 
dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni, zmienionej Uchwałą Nr 456/2019 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2019 r., w załączniku poprzez wykreślenie 
wiersza nr 1 i nr 2. Zapisy w tych wierszach dotyczą ustalenia wysokości dodatków 
funkcyjnych dyrektorom: I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach oraz Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

Zmiany są proponowane ze względu na zmianę na stanowisku Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, dla którego określenie 
wysokości dodatku funkcyjnego nastąpi oddzielną uchwałą oraz zmianę wysokości 
dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, która ma nastąpić 
w związku ze zmianą liczby oddziałów w tej szkole – dla którego określenie wysokości 
dodatku funkcyjnego również nastąpi oddzielną uchwałą. 

Propozycje tych zmian pozwolą na stopniowe wygaszenie ww. uchwały, co umożliwi 
określenie wysokości dodatków funkcyjnych indywidualnie dla każdego z dyrektorów. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół  
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki 
Wschodni, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego osobie 
pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie wysokości 
dodatku funkcyjnego pani Annie Olczyk z tytułu powierzenia pełnienia obowiązków 
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
(na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Z uwagi na liczbę oddziałów w Liceum na poziomie 15, Pani Annie Olczyk przysługuje 
dodatek funkcyjny określony w przedziale od 15 do 20 oddziałów, zaproponowano 
ustalenie wysokości dodatku w wysokości                     . 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił wysokość 
dodatku funkcyjnego osobie pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 27 do protokołu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2020 r. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie wysokości 
dodatku funkcyjnego panu Krzysztofowi Serwie Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach od dnia 1 września 2020 r. 

Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat wysokości dodatku w poszczególnych 
latach z uwzględnieniem liczby oddziałów w szkole. 

Analizując te informacje oraz biorąc pod uwagę stopień złożoności zarządzania szkołą 
zawodową, uwzględniając zwiększenie ilości oddziałów do 14, zaproponowano ustalenie 
wysokości dodatku w wysokości                     . 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił wysokość dodatku 
funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2020 r. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie wysokości 
dodatku funkcyjnego panu Waldemarowi Puczyńskiemu, w związku z przedłużeniem 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach na okres od dnia 
1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat wysokości dodatku w poszczególnych 
latach z uwzględnieniem liczby oddziałów w tej szkole. 
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Biorąc pod uwagę stopień złożoności zarządzania szkołą zawodową, a także 
uwzględniając zwiększenie ilości oddziałów do 19, zaproponowano ustalenie wysokości 
dodatku w wysokości                     . 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił wysokość 
dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 29 do protokołu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2020 r. 

32. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego 
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane w SOSW w Koluszkach 
w roku szkolnym 2020/2021. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest w związku z wnioskiem rodziców dziecka (za pośrednictwem 
Starosty Tomaszowskiego) wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie dziecka 
z terenu powiatu tomaszowskiego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 
2020/2021. 

Koszt realizacji tych zajęć do poniesienia w 2020 roku wyniesie 2 920 zł 
średniomiesięcznie + 110 zł koszt dojazdu nauczycieli do ucznia, natomiast koszt  
do poniesienia w 2021 roku nie przekroczy kwoty subwencji jaką Powiat Łódzki 
Wschodni otrzyma w 2021 roku z części oświatowej subwencji ogólnej na dziecko  
z taką niepełnosprawnością. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu 
dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
realizowane w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2020 roku  
na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. 

 (referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o przeznaczenie z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2020 roku środków finansowych w wysokości do kwoty 3 200,00 zł 
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na odblaskowe materiały promocyjne z przeznaczeniem dla niechronionych uczestników 
ruchu drogowego z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone z Działu 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 Pozostała działalność, § 4210 – 
Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – Zakup usług pozostałych. 

Planowane jest zakupienie gadżetów promocyjnych w postaci m.in.: kamizelek 
odblaskowych, opasek magnetycznych odblaskowych, breloczków. 

Pani Wicestarosta wspólnie z Panem Starostą zaproponowała, aby znajdujące się  
na stanie w Referacie PPI oraz planowane do zakupienia gadżety odblaskowe 
przekazać uczniom klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni (249 uczniów). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 30 do protokołu. 

34. Przedstawienie pisma Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Rzgowie 
im. kpr Wojtka w sprawie sponsorowania działań Klubu Stowarzyszenia. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski przedstawił pismo Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi w Rzgowie im. kpr Wojtka w sprawie sponsorowania działań Klubu Stowarzyszenia, 
w którym zwrócono się z prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania działań  
tego Klubu. Dofinansowanie byłoby przeznaczone na upominki dla krwiodawców, 
wolontariuszy i personelu medycznego. W zamian za sponsoring zadeklarowano 
promocję podczas imprezy i zamieszczenie informacji o sponsorze na stronie Klubu.  

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Z punktu widzenia formalnoprawnego Powiat Łódzki Wschodni nie ma możliwości 
przekazania środków finansowych na realizację tych działań, możliwe jest natomiast 
przekazanie gadżetów promocyjnych Powiatu. 

Do wnioskującego zostanie przesłana taka odpowiedź. 

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu, odnosząc się  
do omawianej sprawy nadmieniła, że warto byłoby wesprzeć Klub Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi w Rzgowie, który powstał w kwietniu br. poprzez 
przekazanie materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zaznaczyła, że w przypadku organizacji większego wydarzenia wspólnie z tym Klubem 
warto byłoby wesprzeć jego działania, a w obecnej sytuacji podarować na rzecz  
tej organizacji gadżety promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zarząd Powiatu przychylił się do tej propozycji. 
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35. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 

– rejestracji osób bezrobotnych od 1 września 2020 r. do 23 września 2020 r. 
 Ogółem: 131 osób, w tym Koluszki: 52 osoby, z prawem do zasiłku: 53 osoby; 

– złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 26 osób legalnej 
pracy cudzoziemca; 

– wniosków na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oraz organizacji 
pozarządowych – wpłynęły 4637 wniosków i podpisano 4225 umów na łączną 
kwotę 21 133 891,63 zł; 

– wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 613 wniosków, podpisano 553 
umowy na kwotę 2 763 540,00 zł; 

– naboru na pozostałe formy pomocowe; 

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

W dniach od 21 do 25 września 2020 r. ogłoszony jest nabór wniosków w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, które 
stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

2) Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz poinformowała, że w dniu 27 września 
2020 r. nastąpi otwarcie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2909E 
od skrzyżowania z drogą gminną w Kalinku do Rzgowa po południowej stronie drogi 
powiatowej. Inwestycja została zrealizowana wspólnie przez Gminę i Powiat. 
Otwarcie ścieżki ma zainaugurować rajd rowerowy.  

Pani Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz zaproponowała, aby w ramach promocji 
Powiatu przekazać na ten cel gadżety promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionej propozycji. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

przed Sesją Rady Powiatu: 

1) Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2020 – 2023. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 

b) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu 
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego”. 

po Sesji Rady Powiatu: 

1) Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
w sprawie dofinansowania kosztów działalności WTZ ze środków Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

2) Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu podpisał aneks do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu Tomaszowskiego – uczestników WTZ na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie 
zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w obrębie 19 –Zofiówka oznaczonej 
nr ewidencyjnym działki 108/3 o pow. 0,3194 ha (w wyniku podziału wydzielono 
m.in. działkę nr 108/4 o pow. 0,0096 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 

5) Zarząd Powiatu ustalił wysokość kwot do zaplanowania w projekcie budżetu Powiatu  
na 2021 rok z przeznaczeniem na dotację na wykonywanie przez Gminę Koluszki  
zadania polegającego na prowadzeniu powiatowej biblioteki publicznej, realizację  
zadań w zakresie sportu, dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 
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6) Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją Gminy Tuszyn w sprawie przeniesienia 
zamiejscowych stanowisk pracy PPP w Koluszkach. 

7) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 i aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2020/2021 I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

8) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

9) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przyjęcia dziecka z terenu powiatu 
tomaszowskiego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane w SOSW 
w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 

10) Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi 
w Rzgowie im. kpr Wojtka w sprawie sponsorowania działań Klubu Stowarzyszenia. 

11) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 948/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy następujących 
jednostek: I LO, PUP Łódź – Wschód, 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 949/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 
(dotyczy jednostki: PINB) – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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c) Nr 950/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 951/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 952/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy następujących 
jednostek: KP PSP, 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 953/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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g) Nr 954/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy następujących jednostek: 
I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP) – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

h) Nr 955/2020 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 2020 
(dotyczy następujących jednostek: KP PSP, PCPR, PINB, 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

i) Nr 956/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

j) Nr 957/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa 
odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce” – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

k) Nr 958/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

l) Nr 959/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

m) Nr 960/2020 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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n) Nr 961/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych 
dyrektorom 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

o) Nr 962/2020 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego osobie pełniącej 
obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

p) Nr 963/2020 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu 
Szkół nr 1 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

q) Nr 964/2020 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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r) Nr 965/2020 w sprawie przeznaczenia środków finansowych w 2020 roku 
na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego 
– 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz …………...………………….. 


