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PROTOKÓŁ NR 145/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 7 lipca 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. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

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

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 144/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na rok 2021 (na wniosek Skarbnika Powiatu). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy 
pomocy społecznej, rozdziału 85295 Pozostała działalność. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

5. 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 DPS w Wiśniowej 
Górze). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
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Uchwałą Nr 1296/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 lipca 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 dokonanie zmiany planu finansowego Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 
Domy pomocy społecznej, rozdziału 85295 Pozostała działalność i zostają dokonane 
na podstawie wniosku Skarbnika Powiatu. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (na wniosek: Naczelnika Wydziału 
EiSS, PINB). 

 (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 
Wschodniego na rok 2021 po stronie wydatków, dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015  Nadzór budowlany;  
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea 

ogólnokształcące, rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 
klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 
liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach 
I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 

 Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pana Krzysztofa 
Błaszczyka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód do składania 
oświadczeń woli w sprawach majątkowych – w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
– dotyczących realizacji zadań przez kierowaną i nadzorowaną jednostkę organizacyjną 
Powiatu, tj. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. 

Oświadczenia woli należy składać łącznie przez Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę 
Łódzkiego Wschodniego oraz upoważnionego Pana Krzysztofa Błaszczyka – Dyrektora 
PUP Łódź – Wschód i dla swej skuteczności wymagają kontrasygnaty Skarbnika Powiatu 
lub osoby przez niego upoważnionej. 

Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie Pana Krzysztofa Błaszczyka do składania 
samodzielnie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
kierowanej jednostki. 

W przypadku nieobecności Pana Krzysztofa Błaszczyka – Dyrektora PUP Łódź – Wschód 
upoważnienia, o których mowa w niniejszej uchwale, udziela się Pani Monice Skrzypczyk 
– Kierownikowi Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 153/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
6 marca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 
w kierunku Pałczewa”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że Rada Powiatu zdecydowała o zwiększeniu 
środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 
nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” do kwoty pozwalającej na zawarcie 
umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę. 

Wystąpiono do tego oferenta z prośbą o dostarczenie dokumentów wymaganych 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokumenty zostały złożone w terminie,  
a ich ocena dokonana przez komisję przetargową wypadła pozytywnie.  

W związku z tym w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie  
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r., 
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie postępowania dla zadania 
pn. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku 
Pałczewa” oznaczenie sprawy Or.272.1.7.2021. 
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Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zaproponowano dokonanie wyboru oferty złożonej przez P.P.H.U. Sebastian Śliwiński, 
97 – 217 Lubochnia, Małecz 44, jako najkorzystniejszej z kwotą za wykonanie 
przedmiotu zamówienia w wysokości 546 737,80 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi 
na roboty budowlane na 84 miesiące. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wynik przedmiotowego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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 wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach.  

Pani Naczelnik poinformowała, że konkurs odbył się 2 lipca 2021 r. i przebiegał  
z zachowaniem wszystkich procedur określonych w rozporządzeniu 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 trakcie postępowania konkursowego nie stwierdzono uchybień, mogących 
powodować niedopuszczenie kandydata do konkursu.  

Komisja konkursowa obradowała w pełnym składzie (12 osób) i w głosowaniu tajnym 
zdecydowała o wyłonieniu Pani Anny Olczyk jako kandydata na dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

Pisemna informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego 
kierowana do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził konkurs 
na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

W związku z zatwierdzeniem konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, Pani Małgorzata Szelest 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie tego stanowiska kandydatowi 
wyłonionemu w procedurze konkursowej, czyli Pani Annie Olczyk. 

Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe, stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. 
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W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres,  
jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. 

Pani Szelest nadmieniła, że w omawianym przypadku brak jest przesłanek do skrócenia 
okresu powierzenia, dlatego zaproponowano powierzenie Pani Annie Olczyk stanowiska 
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach  
na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Koluszkach z prośbą o zwiększenie etatu psychologa do 20 godz. i zatrudnienie 
pedagoga na pełny etat. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzat Szelest przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach z prośbą o zwiększenie zatrudnienia psychologa 
o 1/2 etatu i zatrudnienia pedagoga. 

Wskazano, że szacunkowy miesięczny koszt zatrudnienia pedagoga na cały etat  
(20 godzin tygodniowo) w przypadku nauczyciela mianowanego, wyniesie 5 620,00 zł 
brutto, a zatrudnienia psychologa na 1/2 etatu (10 godzin tygodniowo) w przypadku 
nauczyciela dyplomowanego wyniesie 3 404,40 zł brutto, zatem dodatkowy koszt 
wyniesie 9 024,40 zł średniomiesięcznie. 
Kopia pisma Dyrektora SOSW w Koluszkach stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że kwestia zwiększenia etatu psychologa i zatrudnienia 
pedagoga w SOSW w Koluszkach była już wcześniej rozpatrywana przez Zarząd Powiatu. 
Wówczas wstrzymano się z podejmowaniem decyzji w tej sprawie. 
Obecnie Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z ponowną prośbą w tej sprawie, m.in. na skutek  
pisma Kuratorium Oświaty w Łodzi, które przy opiniowaniu arkuszy organizacji  
na rok szkolny 2021/2022 stwierdziło, że wymiar zatrudnienia nauczycieli  
na stanowiskach psychologa i pedagoga w SOSW w Koluszkach jest niezgodny  
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 
szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 
rewalidacyjno – wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 
zatrudnia się w wymiarze 1 etatu: pedagoga i psychologa. 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że zgodnie z cytowanym rozporządzeniem 
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy jest placówką, która przyjmuje dzieci 
nie mogące korzystać z nauki w miejscu zamieszkania ze względu na swoją 
niepełnosprawność, dlatego są umieszczone w ośrodku, w tym w Internacie. 
Zatem sosw jest przewidziany dla wychowanków, czyli dzieci, które przez 5 dni 
w tygodniu całodobowo spędzają czas w tym ośrodku.  
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Za zgodą organu prowadzącego mogą być przyjmowane dzieci do szkół wchodzących 
w skład sosw, jeżeli występują takie wolne miejsca.  

W przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach od dnia  
1 września 2021 r. jest planowanych 5 wychowanków (czyli przebywających 
w Internacie), a pozostałe dzieci, to uczniowie przyjęci do Ośrodka za zgodną Zarządu 
Powiatu. 

W zaistniałym przypadku, mimo, że przepisy przywołanego wcześniej rozporządzenia 
MEN wskazują na konieczność zatrudnienia psychologa i pedagoga w sosw w wymiarze 
1 etatu (przy założeniu, że w ośrodku są wychowankowie), to w sytuacji SOSW 
w Koluszkach nie wydaje się to w pełni uzasadnione (jest tylko 5 wychowanków). 
Z uwagi na powyższe, zatrudnienie 1 etatu psychologa i 1 etatu pedagoga dla takiej 
liczby wychowanków Ośrodka jest nieadekwatny. 

Biorąc pod uwagę szacowany przez Dyrektora SOSW dodatkowy koszt zatrudnienia 
psychologa i pedagoga w łącznej wysokości około 9 tys. zł miesięcznie, który nie był 
zaplanowany w budżecie na 2021 rok, należałoby rozważyć, czy należy zatrudniać 
ww. specjalistów we wskazanym wymiarze etatowym. Koszt może być inny ze względu 
na stopień awansu zawodowego tych nauczycieli. 

Pani Naczelnik dodała, że zgodnie z rozporządzeniem MEN w przypadku ilości 
wychowanków powyżej 36 osób, na każdych 12 zwiększa się o 1/4 wymiar zatrudnienia 
psychologa i pedagoga. Wobec tego można wywnioskować, że na 12 wychowanków 
Ośrodka wystarczająca byłaby 1/4 etatu.  

W związku z omawianymi zagadnieniami, Pani Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie ustalenia wymiaru zatrudnienia psychologa 
i pedagoga w SOSW w Koluszkach.  

W przedmiotowej sytuacji można przyjąć rozwiązanie, polegające na pozostawienia 
w SOSW stanu zatrudnienia psychologa w wymiarze 1/2 etatu i dodatkowe zatrudnienie 
pedagoga w wymiarze 1/4 lub zatrudnienie tych specjalistów w wymiarze 1 etatu, 
zgodnie z wystąpieniem Dyrektora SOSW w Koluszkach. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że wspólnie z Naczelnikiem Wydziału EiSS, dokonano 
szczegółowej analizy realiów w SOSW w Koluszkach, przyjmując, że niezależnie  
od treści ww . rozporządzenia MEN, należy przedmiotową sytuację rozpatrywać 
indywidualnie dla tej placówki. Obecnie psycholog jest zatrudniony na 1/2 etatu, 
które jest wystarczające dla potrzeb faktycznej ilości wychowanków Ośrodka. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po analizie warunków funkcjonowania 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, Zarząd Powiatu 
zdecydował o utrzymaniu obecnego wymiaru zatrudnienia psychologa (1/2 etatu)  
i wyraził zgodę na zatrudnienie pedagoga w Ośrodku w wymiarze 1/4 etatu od roku 
szkolnego 2021/2022. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu zdecydował o utrzymaniu wymiaru zatrudnienia psychologa (1/2 etatu) 
i wyraził zgodę na zatrudnienie pedagoga w SOSW w Koluszkach w wymiarze 1/4 etatu 
od roku szkolnego 2021/2022. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1296/2021 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1297/2021 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1298/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1299/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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e) Nr 1300/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 
w kierunku Pałczewa” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 1301/2021 w sprawie zatwierdzenia 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 X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

g) Nr 1302/2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala     …………...……...………………….. 

Ewa Gładysz     …………...……...………………….. 

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

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


