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PROTOKÓŁ NR 142/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 16 czerwca 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. 
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. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 141/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Nakładka bitumiczna na drodze 
powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował o potwierdzeniu przyznania dla Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego dotacji na realizację zadania: „Nakładka bitumiczna na drodze 
powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” w związku z podziałem środków budżetu 
Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów 
rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  
w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

W związku z tym, Pan Naczelnik w imieniu Komisji Przetargowej powołanej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego 
w 2021 r., wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu udzielenia zamówienia, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym; 
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3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dla zadania pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – 
Wardzyn” – oznaczenie sprawy Or.272.1.8.2021. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie  
robót budowlanych – przebudowy drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn  
w gm. Brójce na odcinku 463 m poprzez ułożenie nakładki bitumicznej na istniejącej 
nawierzchni jezdni oraz wykonanie poboczy dwustronnych z tłucznia kamiennego. 
Realizacja zadania obejmuje również odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych 
oraz oczyszczenie przepustu drogowego, a także wymianę istniejącego oznakowania 
drogowego. 

Pan Naczelnik poinformował, że zgodnie z założeniami programu budowy/modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2021 roku, przedmiotowe zadanie powinno 
zostać zrealizowane oraz rozliczone pod względem rzeczowo-finansowym do dnia 
30 października 2021 roku.  

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 212 085,99 zł. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia 
na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 

Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę zdolności technicznej  
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie co najmniej trzy świadczenia polegające na wykonaniu robót budowlanych 
o wartości 100 000,00 zł każde świadczenie obejmujące swoim zakresem 
rzeczowym wykonanie robót bitumicznych, z załączeniem dowodów określających, 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; 

b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę  
do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalności uprawniającej do kierowania 
robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z, umożliwiającą realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Zamówienie należy wykonać w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 
2 500,00 zł. 

Termin składania ofert: 2 lipca 2021 r. do godz. 9:00. 

Zamawiający określa Kryteria ocen oferty Wykonawcy i wagę kryteriów: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %, 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy – waga: 40 %. 

W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalono zabezpieczenie  
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Po zapoznaniu z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb 
udzielenia zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia 
o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Janusza Sierdzińskiego 
reprezentującego KartGIS Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa  
do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów 
administracji publicznej w postępowaniach niezbędnych do wykonania zadania 
pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji 
stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński w związku z potrzebą realizacji zadania: „Sporządzenie 
uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy 
Koluszki oraz dla gminy Rzgów”, wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na upoważnienie Pana Janusza Sierdzińskiego reprezentującego KartGIS Sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 81, 02 – 001 Warszawa, do występowania w imieniu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniach 
niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania.  

 Zakres upoważnienia obejmować będzie: występowanie w imieniu inwestora – Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniach 
niezbędnych do wykonania ww. zadania, odbieranie za pokwitowaniem odbioru, 
dokumentów i aktów administracyjnych wydawanych w postępowaniach. 

Upoważnienie udzielane jest na czas wykonania niniejszego zadania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w omawianej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Sierdzińskiego 
reprezentującego KartGIS Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81, 02 – 001 Warszawa  
do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów 
administracji publicznej w postępowaniach niezbędnych do wykonania zadania  
pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu 
lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na upoważnienie Pana Zbigniewa Sierdzińskiego reprezentującego KartGIS Sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa, do występowania w imieniu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniach 
niezbędnych do wykonania zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania 
lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów”. 

Zakres upoważnienia obejmuje: występowanie w imieniu inwestora – Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniach niezbędnych  
do wykonania zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz 
inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów” i odbieranie  
za pokwitowaniem odbioru, dokumentów i aktów administracyjnych wydawanych 
w postępowaniach. Upoważnienie udzielane jest na czas wykonania niniejszego zadania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej 
sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy 
nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmienionej Aneksem nr 1/2020 z dnia  
13 listopada 2020 r. oraz Aneksem nr 2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawartej  
z „INSTYLE” Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol 
w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. została zawarta 
umowa z „INSTYLE” Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 
Andrespol na realizację zadania: „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze 
powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” z terminem realizacji do dnia 15 listopada 
2020 r.  Z powodu wystąpienia zachorowań na COVID-19 wśród pracowników tej firmy, 
a także pracowników podmiotu, który realizował dostawy prefabrykatów na zlecenie 

„INSTYLE”, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotowego 
zadania, do dnia 30 maja 2021 r. 

Pan Naczelnik dodał, że dodał, że Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą 
Nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. wyraziła zgodę na wprowadzenie tego 
zadania do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 
W konsekwencji tych decyzji, po ustąpieniu przeszkód zdrowotnych, w marcu 2021 r. 
firma „INSTYLE” przystąpiła do realizacji zadania. Po przeprowadzeniu próbnych 
wykopów, stwierdzono, ze prace nie mogą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
która przewidywała osuszenie dna rzeki poprzez zastosowanie metody pompowania 
wód gruntowych znajdujących się powyżej poziomu posadowienia, przy użyciu  
tzw. „igłofiltrów”. Firma „INSTYLE” zasięgnęła wsparcia podmiotów wyspecjalizowanych 
w realizacji tego typu zadań i przedstawiła propozycję innego rozwiązania, które 
było kilkunastokrotnie droższe niż zastosowanie metody osuszania za pomocą 
igłofiltrów. W związku z tym Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na takie rozwiązanie, 
uznając, że należy przeprowadzić wykopy zgodnie z dokumentacją projektową  
tj. z zastosowaniem pompowania wód gruntowych przy użyciu igłofiltrów. Powiat 
zdecydował o zapewnieniu stałego nadzoru geologicznego firmy, która sporządziła 
dokumentację na etapie projektu technicznego.  

Pan Burzyński poinformował, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. pod nadzorem geologów 
ponownie przystąpiono do realizacji wykopów fundamentowych z jednoczesnym 
osuszaniem gruntów za pomocą igłofiltrów, które prowadzono do dnia 14 maja 2021 r. 
i w rezultacie nie powiodło się obniżanie lustra wody do poziomu niezbędnego 
do prowadzenia wykopów metodą „na sucho”. W związku z tym, firma geologiczna, 
której powierzono nadzór nad osuszaniem gruntów, uznała, że warunki gruntowe 
odbiegają od przyjętych założeń (prawdopodobnie w obrębie wykopów występują 
źródła, nie ujawnione w trakcie odwiertów geologicznych na etapie projektowym) 
i dlatego zrezygnowała z prowadzenia nadzoru geologicznego bez żądania zapłaty 
za prowadzany nadzór w okresie od 29 kwietnia do 14 maja 2021 r. 

W związku ze stwierdzeniem innych niż zakładano na etapie projektowym warunków 
gruntowo-wodnych projektant zmienił kategorię geotechniczną obiektu z I na II  
co w konsekwencji prowadzi do konieczności przeprowadzenia szerszych badań 
geologicznych i opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej posadowienia 
obiektu. 
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Pan Naczelnik poinformował, że w związku z tym przeprowadzono postępowanie  
o udzielenia zamówienia na ponowne opracowanie geologiczne na potrzeby realizacji 
przedmiotowego zadania. W zamówieniu określono czas realizacji badań, opracowania 
i zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na 50 dni od daty podpisania 
umowy. Do czasu uzyskania opracowania i jego zatwierdzenia, firma „INSTYLE” 
nie będzie mogła prowadzić robót ziemnych tj. przez kolejne 50 dni. 
Ponadto Pan Burzyński poinformował, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. firma „INSTYLE” 
wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia i realizacji umowy – wówczas 
za zgodą Zarządu Powiatu termin wykonania zadania przedłużono do dnia 21 czerwca 
2021 r. z powodu zaistniałych problemów geologicznych. 
Ze względu na brak możliwości prowadzenia robót budowlanych z powodu 
występowania w podłożu gruntowym odmiennych warunków gruntowo-wodnych  
niż przyjęte na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz na brak możliwości 
prowadzenia robót bez winy wykonawcy przez łącznie 123 dni, zaproponowano 
ustalenie nowego terminu zakończenia umowy: do dnia 18 października 2021 r. (liczony 
od daty zawarcia umowy na opracowanie nowej dokumentacji geologicznej, 
przewidywanej na 17 czerwca 2021 r.) 

Pan Paweł Pomorski – Członek Zarządu Powiatu poprosił, aby na stronie internetowej 
Powiatu oraz w mediach społecznościowych zamieścić informację o przyczynach 
opóźnień w realizacji tego zadania i terminu zakończenia tej inwestycji. 

W odniesieniu do tego apelu, Pani Wicestarosta zapewniła, że zostanie zamieszczona 
stosowna informacja na ten temat. 

Uwzględniając brak możliwości prowadzenia robót budowlanych w ww. zadaniu  
bez winy Wykonawcy przez okres 123 dni oraz potrzebę opracowania i zatwierdzenia 
nowej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla wznowienia robót budowlanych, 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę postanowień umowy nr 102/2020 zawartej 
z INSTYLE Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol 
w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, istnieje konieczność 
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na to stanowisko.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej: „w celu przeprowadzenia konkursu 
organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie: 
1) po trzech przedstawicieli: 



str. 6 

 

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę, 
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

2) po dwóch przedstawicieli: 
a) rady pedagogicznej, 
b) rady rodziców, 

3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek 
organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych 
wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających 
nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której 
konkurs się odbywa 

– z zastrzeżeniem ust. 15.”. 

W związku z otrzymaniem ze wskazanych instytucji, list kandydatów do składu komisji 
konkursowej, Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
w następującym składzie: 
1) Małgorzata Szelest – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 
2) Iwona Walter – Wisiałkowska – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
3) Monika Kunka – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 
4) Agnieszka Badziak – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty; 
5) Tomasz Walczak – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty; 
6) Jarosław Owsiański – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty; 
7) Joanna Ćmiel – przedstawiciel Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach; 
8) Katarzyna Łyskowicz – przedstawiciel Rady Pedagogicznej I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach; 
9) Sławomir Fronc – przedstawiciel Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach; 
10) Renata Owczarek – przedstawiciel Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach; 
11) Anna Truszczyńska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego; 
12) Roman Laskowski – przedstawiciel Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. 

Z przepisów wynika konieczność wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej, 
dlatego Pani Szelest zaproponowała swoją kandydaturę na pełnienie tej funkcji. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powołanie 
komisji konkursowej w proponowanym składzie i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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W związku z powołaniem komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach, Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o upoważnienie Pani Iwony Walter – Wisiałkowskiej – Sekretarza Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do udziału w Komisji. 

Upoważnienie będzie obowiązywać od dnia podjęcia niniejszej uchwały na czas pracy 
komisji konkursowej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko 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 upoważnienie Jej  
– jako Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  
w Łodzi do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia  
konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach. 

Upoważnienie będzie obowiązywać od dnia podjęcia niniejszej uchwały na czas pracy 
komisji konkursowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę w tej sprawie 
i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko 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 upoważnienie 
Pani Moniki Kunki – inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Łodzi do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

Upoważnienie będzie obowiązywać od dnia podjęcia niniejszej uchwały na czas pracy 
komisji konkursowej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 
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12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Koluszki w sprawie utworzenia 
i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych 
w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład  
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8,  
95 – 040 Koluszki. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w toku całego postępowania, Gmina Koluszki 
wyraziła akceptację dla zamiaru utworzenia i prowadzenia przez Powiat 
Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 
Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluszki. 

Pani Naczelnik przypomniała, że prowadzenie przedszkoli specjalnych, w tym oddziałów 
przedszkolnych specjalnych, należy do zadań własnych gminy. Dlatego wystąpiono  
do Gminy Koluszki z zapytaniem w przedmiotowej sprawie. 

W związku z zapewnieniem Burmistrza, iż podejmie inicjatywę uchwałodawczą  
w tej sprawie, Pani Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą 
Koluszki, w sprawie utworzenia i prowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 przez  
Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej 
nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluszki. 

Pani Naczelnik przypomniała, że projekt porozumienia był już przedstawiany Zarządowi 
Powiatu i został przez Zarząd zaakceptowany. 

W projekcie porozumienia zawarte jest oświadczenie Powiatu o zamiarze utworzenia 
oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej 
w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki oraz zgoda Gminy Koluszki 
na utworzenie oddziałów. 
Rozpoczęcie działalności oddziału przedszkolnego nastąpi w roku szkolnym 2021/2022. 
Działalność oddziałów będzie w całości finansowana z budżetu Powiatu, w tym  
ze środków finansowych pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji, 
przekazanych Powiatowi z budżetu Państwa, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa. Porozumienie po podpisaniu będzie podlegać publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że porozumienie nie spowoduje zwolnienia Gminy 
Koluszki z obowiązku zapewnienia dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom 
objętym wychowaniem przedszkolnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu do oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 
Specjalnej w Koluszkach. Po wyrażeniu zgody Zarządu Powiatu w tym zakresie, projekt 
uchwały Rady będzie procedowany na najbliższej Sesji Rady Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożony 
projekt uchwały Rady Powiatu i podjął w omawianej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, 
która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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13. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania zadań wynikających z Narodowego  
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zrealizowanych przez Powiat Łódzki  
Wschodni w 2020 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że realizacja przez Powiat Łódzki Wschodni 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbywa się na mocy uchwały Nr XIII/127/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie  
przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2019-2022. Realizacja tych zadań corocznie jest monitorowana. Sprawozdanie 
z wykonania zadań przekazywane jest do Ministerstwa Zdrowia.  

Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o dane z jednostek organizacyjnych 
Powiatu, realizujących ten Program. 

W 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 część zadań nie została 
zrealizowana w przewidywanym zakresie, ale było wypełniane wsparcie osób 
ze szczególnymi potrzebami (Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach). 

Domy Pomocy Społecznej w Lisowicach i w Wiśniowej Górze realizowały określone 
zadania należące do zadań statutowych tych jednostek, ale również odbywały się 
wszelkie formy wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach pomocy psychologicznej 
oraz zajęcia terapeutyczne. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach na bieżąco prowadził rehabilitację społeczną 
osób niepełnosprawnych, podejmowano działania terapeutyczne oraz mające na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Powiat dofinansował działalność WTZ kwotą 
125 000,00 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, 
w którym osobom potrzebującym udzielana jest pomoc specjalistów: psychologa, 
prawnika, specjalisty pracy socjalnej.  

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód udzielał porad oraz wsparcia osobom 
niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi, m.in. organizując roboty 
publiczne, wspierając przy podejmowaniu działalności gospodarczej i staży. 

W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 
uczniom udzielane jest wsparcie przez doradców zawodowych. Ponadto szkoły 
prowadzą działania wspierające na bieżąco osoby ze szczególnymi potrzebami, poprzez 
pracę pedagogów, psychologów. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w znacznym zakresie  
realizuje zadania wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
z uwagi na fakt, że jest placówką, w której tego typu programy również często 
występują. Powszechnie są podejmowane działania integracyjne, mające na celu 
zwiększenie świadomości na temat osób niepełnosprawnych oraz ich problemów. 
Prowadzone są zajęcia dla uczniów w ramach Ośrodka, ale również uczniowie 
wystawiają własne przedstawienia w ramach koła teatralnego: „Tacy sami”. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że w Powiecie realizowane są zadania ramach Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ale też podejmowane dodatkowe działania 
przyjęte przez Radę Powiatu.  
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Powiat Łódzki Wschodni nie prowadzi jednostek służby zdrowia, dlatego trudno jest 
wskazywać realizację zadań w zakresie pomocy medycznej. W Powiecie nie funkcjonuje 
centrum zdrowia psychicznego, w związku z tym główny nacisk nakłada się  
na działalność promocyjną i integracyjną, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia 
w ramach różnorodnych poziomów (imprezy sportowe, działalność jednostek 
organizacyjnych, spotkania, szkolenia na temat używania substancji psychoaktywnych, 
które negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne). 

W SOSW realizowany jest program wspierania rodzin: „Za życiem”. Wspieranie rodzin 
odbywa się również poprzez działalność Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, która 
organizuje spotkania, szkolenia i porady dla osób potrzebujących oraz dla rodzin.  

Ponadto w 2020 r. podjęto pierwsze prace związane z utworzeniem Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Wiśniowej Górze. Projekt jest zaplanowany na 2 lata. Zaktualizowano 
kosztorys inwestorski, wydatkowano na ten cel kwotę 1 800 zł. Całość inwestycji 
planowana jest na kwotę 2 200 000 zł.  

Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań zostały zawarte w przedłożonym 
sprawozdaniu, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Pani Wicestarosta dodała, że w przyszłym roku będzie opracowywany Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na kolejne lata. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym 
pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu 
łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH 
etap I – opracowanie projektu modernizacji”. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii poinformował,  
że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy 
wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH etap I – opracowanie projektu modernizacji”  
oraz wyłonieniem wykonawcy i zawarciem umowy na realizację tego zadania, 
przedstawia do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: 
Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c., 
10-698 Olsztyn ul. Złota 14 lok. 25, jako najkorzystniejszej z kwotą za wykonanie 
przedmiotu zamówienia w wysokości 69 495,00 zł. 

Termin wykonania zamówienia w ramach pierwszego etapu został wyznaczony do końca 
lipca 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 10.654,00 zł 
w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80153 Zapewnienie 
uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Koluszkach.  

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 15 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy SOSW). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwalą Nr 1271/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 czerwca 
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 w zakresie zadań zleconych 
po stronie dochodów oraz zmiany planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany dotyczą Działu 801, rozdziału 80153 i zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (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 
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w ramach zadań własnych. 

Zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2021 (dotyczy ZS nr 1). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwalą Nr 1273/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 czerwca 
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 
zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych.  

Zmiany dotyczą Działu 801, rozdziału 80115, rozdziału 80117 i zostają dokonane 
na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 
(na podstawie wniosku Skarbnika Powiatu). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 
Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Skarbnika Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19 
do protokołu. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok 2020. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonego na dzień  
31 grudnia 2020 roku. Przypomniała różnice pomiędzy skonsolidowanym bilansem 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a sprawozdaniem finansowym, które zostało przyjęte 
uchwałą Rady Powiatu. 

Sprawozdanie finansowe dla Powiatu oraz jednostek organizacyjnych składa się 
z następujących części: 

– Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2020 r. – 
dochody, 

– Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2020 r.– 
wydatki, 

– Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na dzień 31 grudnia 2020 r., 

– Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 
na dzień 31 grudnia 2020 r., 

– Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 
2020 r., 

– Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne 
na dzień 31 grudnia 2020 r., 

– Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych 
w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r., 

– Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2020 r., 

– Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań 
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Bilans skonsolidowany stanowi połączenie sprawozdań finansowych, w których 
następuje sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki 
dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek 
współzależnych, z uwzględnieniem koniecznych wyłączeń oraz korekt. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
skonsolidowany bilans Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 i podjął w tej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zobowiązano Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego do przekazania bilansu 
skonsolidowanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.  

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rada Powiatu w sprawie przyjęcia 
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok 2020. Informacja została przygotowana w związku z zakończonym 
rokiem budżetowym 2020, zawiera dane o realizacji przedsięwzięć przyjętych 
i realizowanych w 2020 roku. 

Przedstawiona informacja została przygotowana wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok i stanowi uzupełnienie informacji 
w zakresie planowania wieloletniego oraz realizacji zadań wieloletnich – realizowanych 
w roku sprawozdawczym. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok 2020. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rada Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok 2020. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku budżetowym. 

Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu należy 
do wyłącznej właściwości rady powiatu. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z opinią 
Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 r. i opiniami pozostałych komisji 
stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w której zaproponowano 
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, „nie później niż dnia 



str. 15 

 

30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu  
po zapoznaniu się z: 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
2) sprawozdaniem finansowym; 
3) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 
4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej”. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok i nie zgłosiła zastrzeżeń do ww. wniosku Komisji. 

Kopia Uchwały Nr V/131/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2020 rok, stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu.  

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2021 – 2024 oraz 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. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2021 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 1.445.213,23 zł.  

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) wprowadzenia do budżetu Powiatu środków w wysokości 740.081,23 zł 
niewykorzystanych w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczonych na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej  
nr 1150E w gminie Nowosolna”; 

2) zmiany wysokości świadczeń oraz zawarcia porozumień (umów) na umieszczenia 
dzieci spoza terenu powiatu łódzkiego wschodniego w rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i zwiększenia planu 
dochodów z tego tytułu o kwotę 330.128,00 zł;  

3) decyzji Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących w wysokości 95.890,00 zł; 
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4) przyznania dofinansowania w wysokości 88.600,00 zł w wyniku podziału środków 
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji 
gruntów rolnych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”; 

5) przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 85.000,00 zł na finansowanie 
przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód kosztów obsługi zadań określonych  
w art. 15zzb – 15zze, art. 15zze² oraz art. 15zze⁴ ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

6) zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie 
pasa drogowego;  

7) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej  
w Lisowicach o kwotę 36.506,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych; 

8) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 19.008,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 1.510.999,23 zł, w tym:  
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 616.532,00 zł w ramach następujących 

działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 22.098,00 zł, 
b) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, 
c) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 10.654,00 zł, 
d) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 232.017,00 zł, 
e) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 

o kwotę 85.000,00 zł, 
f) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 229.628,00 zł, 
g) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 

7.135,00 zł, 
h) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 894.467,23 zł w ramach działu 

600 – Transport i łączność, rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe.  

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 10.023.508,23 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 65.786,00 zł.  

Ponadto, w związku ze zmianami wprowadzonymi w ramach wydatków majątkowych, 
zaktualizowano wykaz przedsięwzięć poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 990.081,23 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. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

W omawianym projekcie zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 1.349.323,23 zł, 
w ramach dochodów bieżących o kwotę 484.136,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 
865.187,23 zł. 

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 1.415.109,23 zł, w ramach wydatków 
bieżących o kwotę 520.642,00 zł i w ramach wydatków majątkowych o kwotę 
894.467,23 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka 
wydatków nad dochodami) w wysokości 10.023.508,23 zł, który zostanie sfinansowany 
nadwyżką z lat ubiegłych. 

Zaproponowano zwiększenie planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o kwotę 65.786,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. 
Zaproponowano również dokonanie następujących zmian: 
1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów  

w 2021 r., 
2) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w 2021 r., 
3) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 

roku, 
4) planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w 2021 r.  
przedstawionych w załącznikach 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 budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących 
okoliczności: 
1) wprowadzenia do budżetu Powiatu środków w wysokości 740.081,23 zł 

niewykorzystanych w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczonych na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej 
nr 1150E w gminie Nowosolna”; 

2) zmiany wysokości świadczeń oraz zawarcia porozumień (umów) na umieszczenia 
dzieci spoza terenu powiatu łódzkiego wschodniego w rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i zwiększenia planu 
dochodów z tego tytułu o kwotę 330.128,00 zł; 

3) przyznania dofinansowania w wysokości 88.600,00 zł w wyniku podziału środków 
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji 
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gruntów rolnych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”; 

4) przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 85.000,00 zł na finansowanie 
przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód kosztów obsługi zadań określonych  
w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie 
pasa drogowego; 

6) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej  
w Lisowicach o kwotę 36.506,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych; 

7) przeprowadzonej analizy realizacji budżetu i przewidywanego wykonania przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i zwiększenia planu dochodów o kwotę 
9.775,00 zł, m.in. z tytułu obsługi Programu Wyrównywania Różnic Między 
Regionami dla Warsztatu Terapii Zajęciowej i Gminy Brójce, refundacji 
wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 

8) naliczenia kar od osób fizycznych i prawnych za wycinkę drzew bez zezwolenia  
i wprowadzenia do budżetu Powiatu kwoty 7.135,00 zł; 

9) wpływów z tytułu przepadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie 
postanowień sądowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.098,00 zł. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:  

1) wprowadzenie do budżetu Powiatu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu 
pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”  
o wartości 990.081,23 zł. 

Zadanie było ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2020 w wysokości 740.081,23 zł. Z powodu konieczności wykonania 
dodatkowej dokumentacji geotechnicznej nie zostanie zachowany termin 
zakończenia realizacji zadania – 30 czerwca 2021 r. i dlatego dokonano zmniejszenia 
planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo 
– jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna – etap II” 
o kwotę 250.000,00 zł i wprowadzenia jednego zadania pn. „Wykonanie ciągu 
pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”;  

2) zwiększenie wydatków o kwotę 229.628,00 zł na realizację zadań sklasyfikowanych 
w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze oraz w rozdziale 85510 – Działalność 
placówek opiekuńczo – wychowawczych;  

3) konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 105.000,00 zł na zwrot dotacji 
w związku z korektą finansową w projekcie Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA C.D.”; 

4) zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” 
w związku z przyznaniem środków w wysokości 88.600,00 zł z budżetu 
Województwa Łódzkiego; 

5) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód o kwotę 
85.000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy;  

6) przyznanie dotacji dla Gminy Tuszyn w wysokości 65.786,00 zł na realizację zadań 
inwestycyjnych: 
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a) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodników 
i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego chodnika 
w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” – kwota 36.586,00 zł, 

b) „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nawierzchni 
bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej” – kwota 29.200,00 zł; 

7) zwiększenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach o kwotę 36.506,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów; 

8) zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w grupie „zadania statutowe” 
w ramach działu 750 Administracja publiczna;  

9) przeznaczenie kwoty 22.098,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań 
wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym (usuwanie pojazdów oraz 
prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi);  

10) zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.135,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia 
zastępcze;  

11) o zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
o kwotę 5.275,00 zł w związku z przyznaną refundacją wynagrodzenia 
z Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.  

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 65.786,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 26 do protokołu. 

26. Sprawy różne i wolne wnioski: 

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

 rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-14 czerwca 2021 r., 

 liczby wolnych miejsc pracy oraz najbardziej poszukiwanych pracowników, 

 informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca, 

 wniosków o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 
wsparciu udzielonym przedsiębiorcom, 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: 39 192 803,61 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią Sprawozdania z wykonania zadań wynikających 
z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zrealizowanych przez Powiat 
Łódzki Wschodni w 2020 roku. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki 
Wschodni z Gminą Koluszki w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat 
Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej 
nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95 – 040 Koluszki; 

b) w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020; 

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2020; 

d) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok; 

e) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024; 

f) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1262/2021 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Nakładka bitumiczna na drodze 
powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1263/2021 w sprawie upoważnienia Pana Janusza Sierdzińskiego 
reprezentującego KartGIS Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa 
do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów 
administracji publicznej w postępowaniach niezbędnych do wykonania zadania  
pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji 
stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1264/2021 w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Sierdzińskiego 
reprezentującego KartGIS Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81, 02 – 001 Warszawa  
do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów 
administracji publicznej w postępowaniach niezbędnych do wykonania zadania  
pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji 
stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1265/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy  
nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmienionej Aneksem nr 1/2020 z dnia  
13 listopada 2020 r. oraz Aneksem nr 2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawartej 
z „INSTYLE” Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol  
w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo–jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1266/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko 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 - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

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 1267/2021 w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko 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 - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

g) Nr 1268/2021 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko 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 - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

h) Nr 1269/2021 w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych do udziału w komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko 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 - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

i) Nr 1270/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym 
pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu 
łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH 
etap I – opracowanie projektu modernizacji” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 
 



str. 23 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

j) Nr 1271/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

k) Nr 1272/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy SOSW) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

l) Nr 1273/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

m) Nr 1274/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 (dotyczy ZS nr 1) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

n) Nr 1275/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 
(na podstawie wniosku Skarbnika Powiatu) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

o) Nr 1276/2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

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 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


