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PROTOKÓŁ NR 124/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 18 lutego 2021 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. 

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 123/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła propozycję przyjęcia przez 
Zarząd autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2021 – 2024, poprzez dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021–2024 i zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2021–2024, przedstawionych w załącznikach do uchwały  
Nr XXVII/263/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

Proponowane zmiany w ramach planowanych dochodów w roku 2021 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 733.290,23 zł.  

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 
1) uzyskania informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych 

kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 
i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 130.166,00 zł; 
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2) uzyskania informacji Wojewody Łódzkiego i zwiększenia planu dochodów z tytułu 
dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań bieżących 
o kwotę per saldo 198.363,00 zł;  

3) przyznania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
346.346,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka  
na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej 
do ul. Wysokiej”; 

4) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej 
o kwotę 211.083,00 zł;  

5) zwrotu niewykorzystanych przez Gminę Koluszki i przez Gminę Tuszyn dotacji 
przyznanych w 2020 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: Gmina 
Koluszki – kwota 89.044,60 zł i Gmina Tuszyn – kwota 7.709,63 zł; 

6) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 10.910,00 zł. 

Zmiany dotyczące planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 733.290,23 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 476.410,41 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 166.781,00 zł, 
b) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 129.225,00 zł, 
c) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 11.420,00 zł, 
d) działu 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 80.160,00 zł, 
e) działu 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 37.265,00 zł, 
f) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 266.377,41 zł, 
g) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej–zwiększenie o kwotę 

49.603,00 zł, 
h) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza–zmniejszenie o kwotę 39.571,00 zł, 
i) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym o kwotę 
256.879,82 zł w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 245.629,82 zł, 

b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 11.250,00 zł. 

Zmiany wprowadzone w ramach niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu nie mają 
wpływu na wynik budżetu w 2021 roku, który stanowi nadwyżkę wydatków nad 
dochodami w wysokości 8.791.870,55 zł.  

Poza tym, na podstawie uchwały Rady Gminy Andrespol wprowadzono zmianę  
nazwy przedsięwzięcia „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej 
drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem” 
na „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu 
ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, 
w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii 
kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”.  

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



str. 3 

 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024 w proponowanej treści. 
Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu (autopoprawka Zarządu) stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała 
dokonanie zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków bieżących budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 130.166,00 zł oraz dokonanie 
zmiany planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r. przedstawionego w załączniku Nr 7  
do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 
2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Proponowane zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały na podstawie 
informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych kwotach  
części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia  
20 stycznia 2021 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dokonano 
zmniejszenia planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 223.300,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek 
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że w dniu 10 lutego 2021 r. Zarząd zapoznał się 
z wystąpieniem podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą w obiekcie 
handlowym zlokalizowanym w pasie drogowym drogi powiatowej.  

Przedstawiono wówczas projekt odpowiedzi na pismo, w którym wykazano, że przepisy 
prawa nie przewidują podmiotowego różnicowania opłat za umieszczenie urządzeń 
w pasie drogowym, w związku z tym brak jest możliwości prawnych obniżenia opłat  
dla konkretnego podmiotu.  

Ze względu na wątpliwości dotyczące braku możliwości pomocy podmiotom 
gospodarczych, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19, 
Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Łodzi rozważyło możliwości wsparcia tych 
podmiotów poprzez obniżenie o połowę stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 
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dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim w celu umieszczania w pasie 
drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego. 

W pozostałym zakresie wysokość tych stawek pozostaje na poziome ustalonym uchwałą 
Nr XV/165/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku. 

Pan Naczelnik poinformował, że wprowadzenie proponowanej regulacji od II kwartału 
2021 r. spowoduje zmniejszenie należnych wpływów do budżetu Powiatu o około 
21 860 zł, a w przypadku utrzymania obniżonych stawek w całym roku kalendarzowym 
należne wpływy do budżetu Powiatu zmniejszą się o około 29 150 zł.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zarekomendował 
przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu do podjęcia na najbliższej Sesji Rady 
Powiatu i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

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

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

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych  
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 
(dotyczy: DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, SOSW, PPP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2021 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 2021 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków; 
4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów 

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

Proponowane zmiany dotyczą poniższych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 

rozdziału Pozostała działalność; 
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2) Działu 758 Rożne rozliczenia, rozdziału 75816 Wpływy do rozliczenia; 
3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 

85295 Pozostała działalność; 
4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziału 85321 
Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

5) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno – wychowawcze, 85495 Pozostała działalność; 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXVIII/268/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 lutego 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 
do protokołu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 

Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2021 r. w zakresie zadań 
własnych po stronie dochodów i wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą niniejszych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego, rozdziału 75832 Część równoważąca 
subwencji ogólnej dla powiatów; 

2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 
3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 
4) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXVIII/269/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 lutego 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących 
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ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr 1092/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75816 Wpływy do rozliczenia; 
2) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 
3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany planu 
finansowego zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (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 per saldo 198.363,00 zł w zakresie zadań zleconych 
oraz zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez: 
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;  
3) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach;  
4) Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód;  
5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;  
6) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach;  
7) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.  

Proponowane zmiany dotyczą poniższych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji  

i kartografii, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
3) Działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 
4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

do spraw orzekania o niepełnosprawności; 
6) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85504 Wspieranie rodziny, rozdziału 85508 Rodziny 

zastępcze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: 
PINB, KP PSP, PUP Łódź – Wschód, PCPR, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1132/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 lutego  
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 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 i zadań własnych, po stronie wydatków w zakresie zadań 
zleconych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

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

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
3) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań zleconych; 
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych; 
5) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 
6) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 710, rozdziału 71012, rozdziału 71015; 
2) Działu 754, rozdziału 75411; 
3) Działu 851, rozdziału 85156; 
4) Działu 852, rozdziału 85202; 
5) Działu 853, rozdziału 85321; 
6) Działu 855, rozdziału 85504, rozdziału 85508. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 
do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Wydział 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 
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w ramach zadań własnych. 

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

rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 
2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 

szkolno – wychowawcze, rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 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 jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: SOSW). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1134/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 lutego 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
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 zmiany planu finansowego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą poniższych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 801, rozdziału 80102, rozdziału 80134, rozdziału 80195; 
2) Działu 854, rozdziału 85403, rozdziału 85404, rozdziału 85495. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Wydział 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 jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: I LO, PUP Łódź – Wschód). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego na rok 2021 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Proponowane zmiany dotyczą wskazanych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 

Powiatowe urzędy pracy. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni 
na realizację zadań publicznych w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat 
Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2020 r. 

Z Gminy Koluszki otrzymano dotacje w wysokości 156 400,00 zł. 
Wykorzystano i rozliczono dotację w wysokości 156 225,55 zł. 
Kwota niewykorzystanej dotacji: 174,45 zł. 

Z Gminy Rzgów otrzymano dotacje w wysokości 180 000,00 zł, które w całości 
wykorzystano i rozliczono pod względem rzeczowo – finansowym. 

Z Gminy Tuszyn otrzymano dotacje w wysokości 102 000,00 zł. 
Wykorzystano i rozliczono dotację w wysokości 101 200,50 zł. 
Kwota niewykorzystanej dotacji: 799,50 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia otrzymanych dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik  
nr 14 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia środków 
otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia środków otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki 
Wschodni z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
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w Łodzi w 2020 r. 
Otrzymano dotacje w wysokości 90 000,00 zł, które w całości wykorzystano i rozliczono. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia otrzymanych dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 15 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  
w 2020 roku. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań inwestycyjnych przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą 
w Koluszkach w 2020 roku. 
Otrzymano dotacje w wysokości 230 000,00 zł, które w całości wykorzystano i rozliczono. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia otrzymanych dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą  
załącznik nr 16 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych przyznanych na podstawie zawartych umów przez Powiat 
Łódzki Wschodni z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2020 r. 

Powiatowi przyznano dotacje w wysokości 284 938,97 zł. 
Wykorzystano i rozliczono dotację w wysokości 149 214,20 zł. 
Kwota niewykorzystanej dotacji: 135 724,77 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia przyznanych dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 17 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych” w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni w 2020 r. 
z budżetu samorządu województwa łódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów 
rolnych”. 
Otrzymano dotację w wysokości 6 763,89 zł, którą w całości wykorzystano i rozliczono. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia otrzymanej dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18 
do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez  
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań z zakresu polityki 
społecznej w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień  
i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci 
w rodzinach zastępczych oraz zadań z zakresu polityki społecznej w 2020 r. 
Otrzymano dotacje w wysokości 878 623,01 zł które w całości wykorzystano i rozliczono. 

Ponadto Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień 
i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci  
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań 
z zakresu polityki społecznej w 2020 r. Udzielono dotacji na łączną kwotę 765 579,04 zł, 
która została w całości wykorzystana i rozliczona. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia otrzymanych dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki 
Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej 
oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.  
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów 
przez Powiat Łódzki Wschodni w 2020 r. na realizację zadań z zakresu oświaty, 
edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Powiat udzielił dotacji w wysokości 556 751,33 zł. 
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Wykorzystano i rozliczono dotację w wysokości 43 751,33 zł. 
Kwota niewykorzystanej dotacji: 513 000,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 20 
do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia pomocy finansowej 
udzielonej Powiatowi Brzezińskiemu w formie dotacji celowej w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Brzezińskiemu w 2020 r.  
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Powiatowego Centrum Zdrowia 
w Brzezinach. Udzielona dotacja w wysokości 20 000,00 zł została w całości 
wykorzystana i rozliczona. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia pomocy finansowej i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 

23. Przedstawienie wniosku skierowanego do organu wykonawczego powiatu z art. 241 
Kpa o publikację ogłoszenia o zapisach do akcji Masz Głos. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła treść wniosku 
skierowanego do organu wykonawczego powiatu z art. 241 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, o publikację ogłoszenia o zapisach do akcji Masz Głos od 16 lutego 
do 8 marca 2021 roku. Kopia wniosku stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Pani Sekretarz nadmieniła, że akcja Masz Głos to program Fundacji Batorego 
skierowany do organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całek Polski, 
którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Akcja pomaga nawiązać współpracę 
z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami 
ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin. 
Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na publikację 
ww. ogłoszenia na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r. 
oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2021 r.  

Proponowany skład Komisji: 
1) Przewodniczący – Zbigniew Burzyński; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Krzysztof Pietrzko; 
3) Członek – Katarzyna Wojtaszek; 
4) Członek – Marcin Śledź; 
5) Sekretarz Komisji – Marek Kłos. 

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej powierzone zostanie przygotowanie 
i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków 
określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z chwilą wykonania 
ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej 
sprawie zastrzeżeń i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego 
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” oraz uchwalenia 
regulaminu jej pracy. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego 
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”. 

Proponowany skład Komisji: 
1) Przewodniczący – Zbigniew Burzyński; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Urszula Łużniak; 
3) Członek – Ewa Wawrzonek; 
4) Członek – Katarzyna Wojtaszek; 
5) Sekretarz Komisji – Marek Kłos. 

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej powierzone zostanie przygotowanie 
i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków 
określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z chwilą 
wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie warunków sprzedaży środka trwałego – samochodu 
osobowego marki Peugeot Partner o numerze rejestracyjnym EL024PH. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
warunków sprzedaży środka trwałego – samochodu osobowego marki Peugeot Partner 
o numerze rejestracyjnym EL024PH, przejętego przez Powiat Łódzki Wschodni na mocy 
postanowienia Sądu Rejonowego w Brzezinach. 
Cena wywoławcza pojazdu: 3 100 zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy samochodowego). 

Zaproponowano, aby sprzedaż samochodu nastąpiła w formie pisemnego przetargu 
ofertowego, w trybie określonym w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
Pojazd można oglądać na parkingu Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 
ul. Tuszyńska 56, 95-020 Wiśniowa Góra w dniach: od 22 lutego 2021 r. do 5 marca 
2021 r. po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny. 
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 8 marca 2021 r. do godziny 15:00. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
warunki sprzedaży ww. pojazdu i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą  
załącznik nr 25 do protokołu. 

27. Przedstawienie informacji o wystąpieniu Biura Projektowo –Wykonawczego „MODUS” 
w sprawie udzielenia pisemnej zgody na przeprowadzenie badań archeologicznych 
w obrębie działki nr ew. 24 w Tuszynie stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 
nr 2904E ul. Kr. Wł. Jagiełły w Tuszynie. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił treść wystąpienia Biura Projektowo –
Wykonawczego „MODUS” w sprawie udzielenia pisemnej zgody na przeprowadzenie 
badań archeologicznych w obrębie działki nr ew. 24 w Tuszynie stanowiącej  
pas drogowy drogi powiatowej nr 2904E ul. Kr. Wł. Jagiełły w Tuszynie. 

Kopia wystąpienia stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Pan Naczelnik nadmienił, że na zlecenie Gminy Tuszyn ww. firma wykonuje projekt  
ul. Źródlanej, wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2904E ul. Króla Wł. Jagiełły. 
Ponieważ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Tuszyn, obszar całej ulicy Źródlanej wraz z włączeniem do drogi powiatowej znajduje się 
w obszarze ochrony archeologicznej, na etapie projektowym, konieczne jest  
uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi na prowadzenie 
badań w formie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. 
Do wniosku o zgodę na ww. badania Wojewódzki Konserwator Zabytków wymaga 
zgody zarządcy drogi na ich prowadzenie również we fragmencie włączenia z drogą 
powiatową tj. na działce nr ew. 24, której własność sprawuje Zarząd Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

W związku z wystąpieniem ww. firmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w sprawie wydania decyzji na prowadzenie badań archeologicznych, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków zażądał zgody właściciela drogi potwierdzającego, że zarządca 
drogi nie wnosi sprzeciwu do wykonania tych badań na terenie własności powiatowej. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Biura 
Projektowo – Wykonawczego „MODUS” na przeprowadzenie badań archeologicznych 
w obrębie działki nr ew. 24 w Tuszynie stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 
nr 2904E ul. Kr. Wł. Jagiełły w Tuszynie. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych 
w 2020 roku zamówieniach publicznych. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przypomniała, że zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek sporządzenia 
rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach i jego przekazania prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego 
po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie informacji pozyskanych z komórek 
organizacyjnych Starostwa; zawiera m.in. informacje dotyczące zamówień o wartości 
powyżej 30 000 euro, zamówień wyłączonych od stosowania ww. ustawy z uwagi  
na wartość podprogową tj. 30.000 euro w 2020 roku.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
roczne sprawozdanie o udzielonych w 2020 roku zamówieniach publicznych i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu 
w dniu 10 lutego 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia planu 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Obecnie, na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, 
Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zmianę planu postępowań 
poprzez uwzględnienie w nim dodatkowego zamówienia: „Modernizacja boiska przy 
Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”. 

Pan Starosta poinformował, że planowane jest pozyskanie środków finansowych  
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację tego zadania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany planu 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu. 

30. Przedstawienie decyzji Wójta Gminy Nowosolna zatwierdzającej projekt podziału 
nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 91 położona w miejscowości  
i obrębie ew. Wiączyń Dolny, gminie Nowosolna (wydzielono m.in. działkę ew. nr 91/3 
o pow. 0,0274 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 
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Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Wójta Gminy Nowosolna zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości 
oznaczonej jako działka ew. nr 91 położona w miejscowości i obrębie ew. Wiączyń 
Dolny, gminie Nowosolna. W wyniku podziału powstaje m.in. działka ew. nr 91/3 
o powierzchni 0,0274 ha wydzielona pod poszerzenie drogi publicznej–drogi powiatowej 
(zbiorczej). Kopia decyzji Wójta Gminy Nowosolna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna, 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Działka gruntu nr 91/3 wydzielona pod drogę powiatową stanie się własnością Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się 
ostateczna. Powiat będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania z tę nieruchomość 
na rzeczy byłych właścicieli.  

Pan Naczelnik przedstawił informacje na temat średniej wartości 1m2 gruntu zajętego 
pod drogi powiatowe dla gminy Nowosolna, ustalonej uchwałą Zarządu Powiatu 
oraz przewidywaną wysokość odszkodowania za ww. działkę. 

Pan Biliński zaproponował, aby nie wnosić odwołania od tej decyzji i w ramach 
posiadanych środków wypłacić odszkodowanie za działkę nr 91/3. Z byłymi właścicielami 
nieruchomości zostaną przeprowadzone rokowania dotyczące wypłaty odszkodowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował,  
że nie będzie korzystał z prawa wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji. 

Pan Starosta zwrócił uwagę na coraz częstsze wydzielanie działek gruntu pod 
poszerzenie dróg powiatowych, podczas gdy takie poszerzenia nie są planowane. 

31. Przedstawienie sprawozdania z działalności kontroli zarządczej realizowanej  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz w podległych i nadzorowanych przez Powiat 
jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega 
z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. 
(referowała p. Magdalena Janowska – Inspektor ds. Kontroli) 

Pani Magdalena Janowska – Inspektor ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi  
omówiła sprawozdanie z działalności kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi oraz w podległych i nadzorowanych przez Powiat jednostkach 
organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega z mocy 
obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2020 r.  
Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania (31 grudnia 2020 r.) zgodnie z planem kontroli 
i jego zmianami przeprowadzono 14 kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, 3 kontrole w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz 1 kontrolę 
zleconą dodatkowo przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.  
Plan kontroli został zrealizowany w 100 %. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 3 zalecenia pokontrolne, które zostały 
zrealizowane. 
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Pani Skarbnik dodała, że żadne z wydanych zaleceń pokontrolnych nie wiązały się 
z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie. 

32. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pani Skarbnik przedstawiła porównanie kwot subwencji i udziału Powiatu  
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji 
Ministra Finansów w 2021 roku – przedłożone zestawienie stanowi załącznik nr 31 
do protokołu. 

b) Pani Skarbnik przedstawiła porównanie dotacji celowych przyznanych na podstawie 
decyzji Wojewody Łódzkiego w 2021 roku – przedłożone zestawienie stanowi 
załącznik nr 32 do protokołu. 

c) Pani Skarbnik przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 
– rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-16 lutego 2021 r., 
– informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca, 
– wniosków o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 

wsparciu udzielonym przedsiębiorcom oraz wniosków w naborze o udzielenie 
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  
dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, 

– naboru na pozostałe formy pomocowe. 

  Wskazano łączną kwotę wydatkowanych środków. 

Szczegółowe informacje są zawarte w piśmie z PUP Łódź – Wschód, stanowiącym 
załącznik nr 33 do protokołu. 

d) Pani Skarbnik przedstawiła uzupełnienie do informacji na temat darowizn 
otrzymanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w IV kwartale 2020 roku. 

  Dodatkowo na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 
przekazano darowiznę pieniężną na kwotę 2 560,00 zł oraz darowiznę rzeczową 
o wartości 3 485,70 zł. Szczegółowe informacje zawiera przedłożone zestawienie, 
stanowiące załącznik nr 34 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

przed Sesją Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

1) Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 
a) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
b) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na publikację na stronie internetowej Powiatu ogłoszenia 
o zapisach do akcji Masz Głos. 

2) Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Biura Projektowo – Wykonawczego „MODUS”  
na przeprowadzenie badań archeologicznych w obrębie działki nr ew. 24 w Tuszynie 
stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2904E ul. Kr. Wł. Jagiełły w Tuszynie. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wójta Gminy Nowosolna zatwierdzającą projekt 
podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 91 położona w miejscowości  
i obrębie ew. Wiączyń Dolny, gminie Nowosolna (wydzielono m.in. działkę ew. nr 91/3 
o pow. 0,0274 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności kontroli zarządczej 
realizowanej w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz w podległych i nadzorowanych 
przez Powiat jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność 
podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1129/2021 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 2021 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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b) Nr 1130/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1131/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1132/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1133/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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f) Nr 1134/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

g) Nr 1135/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

h) Nr 1136/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2021 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

i) Nr 1137/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni  
na realizację zadań publicznych w 2020 r. – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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j) Nr 1138/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia środków otrzymanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w 2020 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

k) Nr 1139/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
w 2020 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

l) Nr 1140/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
przyznanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2020 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

m) Nr 1141/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych” w 2020 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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n) Nr 1142/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez 
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań z zakresu 
polityki społecznej w 2020 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

o) Nr 1143/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki 
Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej 
oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r. – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

p) Nr 1144/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia pomocy finansowej 
udzielonej Powiatowi Brzezińskiemu w formie dotacji celowej w 2020 r. – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

q) Nr 1145/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r. 
oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – 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 - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

r) Nr 1146/2021 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego 
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” oraz uchwalenia 
regulaminu jej pracy – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

s) Nr 1147/2021 w sprawie warunków sprzedaży środka trwałego – samochodu 
osobowego marki Peugeot Partner o numerze rejestracyjnym EL024PH – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

t) Nr 1148/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych 
w 2020 roku zamówieniach publicznych – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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u) Nr 1149/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………………….. 

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


