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PROTOKÓŁ NR 125/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 24 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 124/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. 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 dróg powiatowych 
w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o zatwierdzenie wyników rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie 
zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni w 2020 r. na realizację 
zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych. 

Z Gminy Brójce otrzymano dotacje w wysokości 300 000,00 zł, wykorzystano i rozliczono 
dotację w wysokości 297 094,67 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji: 2 905,33 zł. 

Z Gminy Koluszki otrzymano dotacje w wysokości 1 246 791,00 zł, które w całości 
wykorzystano i rozliczono pod względem rzeczowo – finansowym. 

Z Gminy Nowosolna otrzymano dotację w wysokości 500 000,00 zł, którą w całości 
wykorzystano i rozliczono pod względem rzeczowo – finansowym. 

Z Województwa Łódzkiego otrzymano dotację w wysokości 137 740,00 zł, którą 
w całości wykorzystano i rozliczono pod względem rzeczowo – finansowym. 

Zaproponowano również zatwierdzenie wyników rozliczenia dotacji celowych 
udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni 
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w 2020 r. na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych. 

W ramach wydatków bieżących, Gminom udzielono dotacji w następującej wysokości: 

 Gminie Brójce na kwotę 349 367,00 zł, wykorzystano i rozliczono dotację w wysokości 
341 897,59 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji: 7 469,41 zł. 

 Gminie Koluszki na kwotę 450 064,00 zł, wykorzystano i rozliczono dotację 
w wysokości 361 019,40 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji: 89 044,60 zł. 

 Gminie Nowosolna na kwotę 312 178,00 zł, wykorzystano i rozliczono dotację 
w wysokości 272 149,92 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji: 40 028,08 zł. 

 Gminie Rzgów na kwotę 413 604,00 zł, wykorzystano i rozliczono dotację w wysokości 
294 916,17 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji: 118 687,83 zł. 

 Gminie Tuszyn na kwotę 855 998,00 zł, wykorzystano i rozliczono dotację 
w wysokości 848 288,37 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji: 7 709,63 zł. 

W ramach wydatków majątkowych, Gminom przekazano dotacje w niniejszej wysokości: 

 Gminie Andrespol na kwotę 500 000,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana. 

 Gminie Brójce na kwotę 110 000,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana. 

 Gminie Koluszki na kwotę 192 926,50 zł, wykorzystano i rozliczono dotację 
w wysokości 100 614,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji: 92 312,50 zł. 

 Gminie Rzgów na kwotę 1 525 000,00 zł, wykorzystano i rozliczono dotację 
w wysokości 1 186 950,66 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji: 338 049,34 zł. 

 Gminie Tuszyn na kwotę 428 367,42 zł, wykorzystano i rozliczono dotację 
w wysokości 345 569,42 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji: 82 798,00 zł.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wyniki rozliczenia dotacji celowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2021 rok. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2021 rok.  
Plan został szczegółowo omówiony przez Panią Naczelnik na posiedzeniu Zarządu,  
a następnie został skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające 
nauczycieli. 

NSZZ „Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniowały 
ten projekt, a Forum Związków Zawodowych zrezygnowało z udzielenia opinii. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału środków finansowych przeznaczonych 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w 2021 roku. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest przedstawiła propozycję podziału środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 
w 2021 roku. Pula środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel wynosi 
8 748,00 zł. 

Uwzględniając liczbę nauczycieli pełnozatrudnionych i zatrudnionych na co najmniej  
0,5 etatu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, według stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz liczbę nauczycieli  
emerytów, rencistów oraz nauczycieli, którzy przeszli na nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne, uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w 2021 roku 
w danej szkole i placówce oświatowej, według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., 
Pani Naczelnik zaproponowała następujący przydział środków: 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach–kwota 1 862,00 zł, 
2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – kwota 2 035,00 zł, 
3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – kwota 2 122,00 zł, 
4) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach – kwota 1 906,00 zł, 
5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach – kwota 823,00 zł. 

Projekt uchwały Zarządu w tej sprawie był przedstawiany na posiedzeniu Zarządu, 
a następnie został skierowany do zaopiniowania przez organizacje związkowe 
reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. 

NSZZ „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych 
wyraziły pozytywną opinie w tym zakresie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji celowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osoby pełniącej obowiązki dyrektora 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach do realizacji 
zadań związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie  
Pani Anny Olczyk – pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach do: 
1) administrowania i dysponowania przyznanymi w planie finansowym szkoły 

środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 
2) przyjmowania wniosków od uprawnionych nauczycieli o przyznanie pomocy 

zdrowotnej, 
3) powoływania Komisji Zdrowotnej, 
4) zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowo – księgowej Komisji Zdrowotnej,  
5) podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej. 

Upoważnienie ma służyć do celu realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy 
zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach i proponuje się jego udzielenie do dnia 31 sierpnia 2021 roku 
– na czas pełnienia obowiązków dyrektora. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu upoważnił p.o. dyrektora 
I LO w Koluszkach do realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Zatwierdzenie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 
Powiat Łódzki Wschodni na rok szkolny 2021/2022. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła propozycję oferty edukacyjnej zgłoszone przez 
dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 
na rok szkolny 2021/2022. 

1) w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – proponuje się nabór do 4 oddziałów 
klas pierwszych: 
a) 1A – z rozszerzeniami z przedmiotów: język angielski, matematyka informatyka 

lub fizyka, 
b) 1B – z rozszerzeniami z przedmiotów: biologia, chemia, jęz. angielski, 
c) 1C – z rozszerzeniami z przedmiotów: jęz. polski, historia, wos, 
d) 1D – z rozszerzeniami z przedmiotów: jęz. angielski, geografia, matematyka; 

2) w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach proponuje się nabór: 

a) w Technikum nr 1 do 4 oddziałów klas pierwszych: 

 I TE – technik elektryk, 

 I TI – technik informatyk, 

 I TPS – technik pojazdów samochodowych, 

 I TM – technik mechanik, 

b) w Branżowej Szkole I stopnia do 3 oddziałów klas pierwszych: 

 Im – mechanik pojazdów samochodowych, 

 Imm – mechanik – monter maszyn i urządzeń, 

 Iw – klasa wielozawodowa; 
W zależności od stopnia zainteresowania młodzieży ofertą zawodów, zostaną one 
zaktualizowane i dostosowane do potrzeb uczniów. 

3) w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach proponuje się nabór: 

a) w II Liceum Ogólnokształcącym do oddziału klasy 1A policyjno – pożarniczej 
z dwoma grupami rozszerzeń z przedmiotów: jęz. angielski, historia, geografia / 
jęz. angielski, geografia, chemia, 

b) w Technikum nr 2 do 3 oddziałów klas pierwszych: 

 I L – technik logistyk, 

 I M – technik mechatronik, 

 I A – technik automatyk. 

Propozycja naboru na rok szkolny 2021/2022 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził ofertę 
edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 
na rok szkolny 2021/2022. 

Zaakceptowana przez Zarząd Powiatu oferta edukacyjna zostanie przekazana 
do informatora Kuratorium Oświaty w Łodzi i będzie wprowadzona do naboru 
elektronicznego na rok szkolny 2021/2022. 
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9. Przedstawienie warunków porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania przez 
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego 
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, zgodnie  
z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 62/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.  
w sprawie wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznych, w których działają 
zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych, słabo 
widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła otrzymaną od Miasta Łodzi propozycję 
porozumienia w sprawie wydawania przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi 
al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 
orzeczeń o potrzebie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki 
w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących  
oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Pani Naczelnik przypomniała, że corocznie z tą Poradnią zawierane jest porozumienie 
na realizację tych zadań. Na 2021 rok zaproponowany jest cennik, którego koszt 
jest wyższy w porównaniu do 2020 r. o około 3,4 %.  

Pani Szelest zaproponowała, aby do zawarcia porozumienia wyznaczyć Pana Starostę 
i Pana Pawła Pomorskiego – Członka Zarządu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował warunki 
porozumienia z Miastem Łódź w przedmiotowej sprawie. 

10. Przedstawienie projektu porozumienia z Panattoni Europe Sp. z o.o. w sprawie 
warunków udostępnienia drogi powiatowej nr 2912E dla potrzeb prowadzenia 
transportu drogowego dla budowanego zespołu hal produkcyjno – magazynowo – 
handlowych w Woli Rakowej. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w zastępstwie Naczelnika Wydziału przedstawił projekt 
porozumienia z Panattoni Europe Sp. z o.o., dotyczącego warunków udostępnienia 
drogi powiatowej nr 2912E dla potrzeb prowadzenia transportu drogowego 
dla budowanego zespołu hal produkcyjno –magazynowo – handlowych w Woli Rakowej. 
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Pan Inspektor przypomniał, że sprawa dotyczy inwestycji planowanej przez Panattoni 
do realizacji na terenie gminy Brójce, pomiędzy autostradą A1, drogą wojewódzką 
nr 714 i drogą powiatową nr 2912E oraz terenami w miejscowości Stróża w gminie 
Andrespol. Przedsięwzięcie ma polegać na budowie obiektów kubaturowych 
o charakterze gospodarczym. 

Komunikacja tych hal magazynowych zaplanowana jest zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Brójce poprzez planowaną do budowy  
drogę gminną, która ma połączyć się z drogą powiatową nr 2912E, za pośrednictwem 
której ruch będzie kierowany głównie do drogi wojewódzkiej Nr 714, a następnie  
do autostrady A-1. 

Mając na uwadze wykorzystanie drogi powiatowej nr 2912E, po negocjacjach 
z Panattoni przygotowano projekt porozumienia z inwestorem, zawierający 
uregulowania w zakresie zasad wykorzystania, modernizacji i przebudowy odcinka drogi 
powiatowej (około 530 mb), która jest w okresie gwarancji wykonawcy (firmy Larkbud).  

Pan Krzysztof Pietrzko przypomniał, że dla tej drogi przewidziane jest ograniczenie 
tonażowe, w związku z tym na podstawie planowanego ruchu tranzytowego do obsługi 
obiektów magazynowych, istnieje potrzeba podwyższenia kategorii nośności tej drogi. 

Firma Panattoni jako Inwestor wyraziła zgodę na przebudowę wskazanego odcinka 
drogi powiatowej poprzez dostosowanie do parametrów bez ograniczeń tonażowych, 
której dokona na własny koszt w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.  

W ramach zawartego porozumienia, firma Panattoni wniesie zabezpieczenie usunięcia 
wad i usterek powstałych od daty zawarcia porozumienia do dnia przekazania placu 
budowy (terenu robót) w formie wpłaty na konto – depozyt. Dostarczy również 
Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu gwarancję ubezpieczeniową lub bankową  
do wysokości kosztu realizacji inwestycji drogowej. 

Na mocy tego porozumienia inwestor będzie również zobowiązany do wprowadzenia 
zmiany stałej organizacji ruchu i przejmie obowiązki bieżącego utrzymania odcinka drogi 
wykorzystywanego w związku z budową i funkcjonowaniem inwestycji. 

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

Zaproponowano, aby do zawarcia porozumienia wyznaczyć Pana Starostę i Pana Pawła 
Pomorskiego – Członka Zarządu. 

Pan Starosta dodał, że do Gminy zostanie skierowane pismo z prośbą o kontrolowanie 
na bieżąco sposobu oczyszczania tego odcinka drogi. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
omówiony projekt porozumienia z Panattoni Europe Sp. z o.o. 

11. Omówienie przebiegu XXVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XXVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 18 lutego 2021 r. w trybie zdalnym. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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12. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pani Skarbnik przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 
– rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-23 lutego 2021 r., 
– informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca, 
– wniosków o pożyczki (4771), w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych 

– udzielono wsparcia przedsiębiorcom na kwotę 21 403 217,83 zł oraz wniosków 
(770) w naborze o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników – podpisano umowy na kwotę 3 484 920 00 zł, 

– naboru na pozostałe formy pomocowe. 

  Wskazano łączną kwotę wydatkowanych środków. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie, stanowiącym załącznik nr 10 
do protokołu. 

b) Pan Starosta poinformował o planowanej wizycie u Komendanta Powiatowego 
Policji powiatu łódzkiego wschodniego. 
Przedstawił również informacje na temat inwestycji realizowanych przez Komendę 
Główną i doposażeniu komisariatów w sprzęt transportowy.  

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd zatwierdził ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 
Powiat Łódzki Wschodni na rok szkolny 2021/2022. 

2) Zarząd zaakceptował warunki porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania  
przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego 
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,  
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, 
niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora 
Oświaty nr 62/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania poradni psychologiczno 
– pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie 
dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

3) Zarząd zaakceptował projekt porozumienia z Panattoni Europe Sp. z o.o. w sprawie 
warunków udostępnienia drogi powiatowej nr 2912E dla potrzeb prowadzenia 
transportu drogowego dla budowanego zespołu hal produkcyjno – magazynowo – 
handlowych w Woli Rakowej. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1150/2021 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 dróg 
powiatowych 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. 

b) Nr 1151/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2021 rok – 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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c) Nr 1152/2021 w sprawie ustalenia podziału środków finansowych przeznaczonych 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 
w 2021 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. 

d) Nr 1153/2021 w sprawie upoważnienia osoby pełniącej obowiązki dyrektora 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach do realizacji 
zadań związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 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 …………...………………………….. 


