
PROTOKÓŁ NR 154/21

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 26 sierpnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni do realizacji zadań 
związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Projekt uchwały omówiła Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych.
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 
są upoważnieni do dysponowania środkami na fundusz zdrowotny nauczycieli, który jest 
tworzony zgodnie z Kartą nauczyciela i stanowi 0,1% wynagrodzeń.
Zaistniały okoliczności, dla których konieczna jest aktualizacja dotychczasowej uchwały. 
W I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach Pani Anna Olczyk dotychczas pełniła 
obowiązki Dyrektora, natomiast od 1 września 2021 r. została Dyrektorem w wyniku 
przeprowadzonego konkursu i zostały jej powierzone obowiązki Dyrektora.
Ponadto zakończyło się powierzenie obowiązków dwóm dyrektorom - Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach i Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Koluszkach. W związku z powyższym konieczne jest udzielenie upoważnienia tym 
dyrektorom od 1 września 2021 r.
Zgodnie z uchwałą w ramach udzielanego upoważnienia jest: administrowanie 
i dysponowanie środkami -na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, przyjmowanie 
wniosków, powołanie Komisji Zdrowotnej i zapewnienie obsługi oraz podejmowanie 
decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia 
dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 
do realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
(załącznik nr 3 do protokołu).
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4. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022.

Informacji udzieliła Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych.
Wpłynęła prośba o przyjęcie dziecka do internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach. Jest to dziecko z terenu gminy Koluszki. Na ten moment 
byłoby to siódme dziecko w internacie, który dysponuje ośmioma miejscami.
Z uwagi na trudną sytuacje rodzinną, wniosek rodzica poparł kurator zawodowy, 
uzasadniając konieczność umieszczenia chłopca w internacie.

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby i wyraził zgodę na przyjęcie dziecka do internatu.

5. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej 
wchodzącej w skład SOSW w Koluszkach od roku szkolnego 2021/2022.

Informacji udzieliła Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych.
Sprawa dotyczy dziecka, mieszkańca naszego Powiatu, które ma być skierowane 
do klasy V. W arkuszu organizacji roku szkolnego jest zatwierdzony oddział łączony 
klasy IV i klasy V, w którym w tej chwili jest 7 uczniów. Ponieważ jest to oddział 
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, do oddziału można przyjąć 16 osób.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej 
wchodzącej w skład SOSW w Koluszkach od roku szkolnego 2021/2022.

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora SOSW w Koluszkach dotyczącego prośby o wyrażenie 
zgody na zatrudnienie w SOSW w Koluszkach pomocy kuchennej na czas długotrwałej 
nieobecności pracownika.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach 
dotyczące prośby o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy kuchennej na czas 
nieobecności pracownika (załącznik nr 4 do protokołu).
Pani Naczelnik powiedziała o przyczynach, dla których niezbędne jest zatrudnienie 
na zastępstwo pomocy kuchennej w Specjalnym Ośrodku szkolno - Wychowawczym 
w Koluszkach od 1 września 2021 r.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo pozytywnie i wyraził zgodę na zatrudnienie 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach pomocy kuchennej 
na czas długotrwałej nieobecności pracownika.

7. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia od roku szkolnego 2021/2022 4 dzieci do oddziału 
przedszkolnego specjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.

Informacji udzieliła Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych.
Wpłynęły 4 wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego specjalnego w Szkole 
Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 
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Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach. Są to dzieci ze sprzężeniami, więc 4 jest to 
maksymalna liczba dzieci, jaka może być w tym oddziale.
Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionych wniosków i wyraził zgodę na przyjęcie 
od roku szkolnego 2021/2022 dzieci do oddziału przedszkolnego specjalnego w Szkole 
Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego 
w Łodzi do działania w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawach 
z zakresu rozgraniczania nieruchomości, wznowienia granic i wyznaczania punktów 
granicznych oraz ustalania granic działek ewidencyjnych, stanowiących własność 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Projekt uchwały przedstawił Pan Michał Kotynia - Geodeta Powiatu, Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Kartografii.
Proponuje się upoważnić pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi 
do występowania w imieniu Zarządu Powiatu w trakcie czynności na gruncie, które 
odbywają się w ramach rozgraniczania nieruchomości, wznawiania granic i wyznaczania 
punktów granicznych oraz ustalania granic działek ewidencyjnych.
W trakcie tych czynności na gruncie sporządzany jest protokół i właściciele 
nieruchomości będących przedmiotem postępowań mogą złożyć oświadczenia 
o akceptacji, bądź braku akceptacji granic wyznaczonych przez geodetę. Zasadniczo 
w takich przypadkach do reprezentowania prawa Powiatu do składania różnego rodzaju 
oświadczeń do protokołów właściwy jest Zarząd Powiatu.
Z przyczyn praktycznych trudno byłoby organizować spotkania Zarządu Powiatu 
z geodetą i właścicielami sąsiednich nieruchomości na gruncie, w związku z tym 
proponuje się wyznaczyć pracowników Starostwa Powiatowego, którzy mają 
specjalistyczną wiedzę z zakresu geodezji, czy wiedzę dotyczącą przebiegu granic pasa 
drogowego.
Zaproponowano upoważnienie pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii 
oraz pracownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie upoważnienia 
pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do działania w imieniu Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w sprawach z zakresu rozgraniczania nieruchomości, 
wznowienia granic i wyznaczania punktów granicznych oraz ustalania granic działek 
ewidencyjnych, stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego (załącznik nr 5 
do protokołu).

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Pan Michał Kotynia - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii zwrócił się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o zmianę w planie etatów na 2021 rok poprzez zwiększenie planu 
etatów w ramach Wydziału Geodezji i Kartografii z 24,2 etatu na 25,1 etatu (wniosek 
w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
W Wydziale Geodezji i Kartografii zaobserwowano tendencję do wzrostu ilości 
realizowanych prac geodezyjnych na obszarze naszego Powiatu oraz wzrostu ilości 
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innych czynności i spraw załatwianych w Wydziale, której nie zahamowała pandemia. 
Dla przykładu w zeszłym roku zgłoszono około 4200 prac geodezyjnych na terenie 
naszego Powiatu, natomiast w tej chwili po I półroczu szacuje się, że ilość prac 
geodezyjnych w 2021 r. będzie wynosiła około 5000. Ta tendencja jest niezmienna 
od 2016 r., w którym było zgłoszonych około 3600 prac geodezyjnych.
Pan Naczelnik zwrócił uwagę, że wzrost ilości prac nastąpił w każdym aspekcie działania 
Wydziału, dotyczy to również ilości wydawanych wypisów i wyrysów. Nie ma możliwości 
przesunięć pracowników pomiędzy stanowiskami. W tej chwili narady koordynacyjne 
obsługuje tylko jeden pracownik.
W związku z ilością załatwianych spraw zwiększyły się dochody Powiatu - w I półroczu 
2021 r. wykonano prawie 75% rocznego planu dochodów.
Pan Naczelnik stwierdził, że z uwagi na zagrożenie terminowości załatwiania spraw, 
Wydział potrzebuje wsparcia. Niemożliwe jest znalezienie osoby ze specjalistyczną 
wiedzą na zastępstwo, dlatego Pan Naczelnik poprosił o pozytywne rozpatrzenie 
wniosku o zwiększenie planu etatów.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi (załącznik nr 7 
do protokołu).

10. Przedstawienie wniosku PDC Industrial Center 129 sp. z o.o. o aneksowanie 
Porozumienia nr 3/2021 i Umowy Użyczenia nr 67/2021.

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił wniosek PDC Industrial Center 129 sp. z o.o. 
o aneksowanie Porozumienia nr 3/2021 i Umowy Użyczenia nr 67/2021 (załącznik nr 8 
do protokołu).
Pan Naczelnik przypomniał, że na wniosek spółki Panattonii z początkiem tego roku 
Powiat zawarł porozumienie, na mocy którego umożliwiono firmie korzystanie 
z fragmentu drogi powiatowej ul. Brzezińskiej w Woli Rakowej (będącej na gwarancji 
po wykonaniu jej przebudowy w 2017 roku). Warunkiem porozumienia było to, aby 
firma Panattoni przebudowała ten odcinek drogi, w celu dostosowania parametrów 
nośnych jezdni do odpowiedniej kategorii, jaka będzie funkcjonowała po powstaniu 
centrum handlowo-magazynowego w rejonie węzła autostradowego w Woli Rakowej. 
W czerwcu wyrażono zgodę na dokonanie cesji porozumienia na PDC Industrial 
Center 129 sp. z o.o., która weszła w rolę strony porozumienia i stała się użytkownikiem 
drogi z obowiązkiem jej przebudowy. Termin zakończenia przebudowy określony 
był na 31 sierpnia 2021 r.
Z uwagi na to, że w drugiej połowie sierpnia ani firma Panattoni, ani PDC Industrial 
Center 129 nie rozpoczynały robót budowlanych, Pan Naczelnik wystosował pismo 
do firmy Panattoni, że z dniem 1 września 2021 r. przywrócona zostanie dotychczasowa 
organizacja ruchu na drodze powiatowej, co wykluczy możliwość poruszania się 
ciężkiego taboru komunikacyjnego po tym odcinku drogi. Warunkiem przedmiotowego 
porozumienia było umożliwienie korzystania z drogi powiatowej przez ciężki sprzęt 
transportowy po to, żeby firma mogła prowadzić swoją działalność. Natomiast firma 
deklarowała, że dokona podniesienia parametrów technicznych drogi.
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Firma PDC Industrial Center 129 sp. z o.o. wystosowała pismo z wyjaśnieniami w tej 
sprawie, przedstawiając procedury wykonywania obowiązków związanych z realizacją 
zadań inwestycyjnych i powiadomiła, jaka firma będzie wykonawcą przebudowy drogi. 
Spółka zwróciła się do Starosty Łódzkiego Wschodniego z wnioskiem o aneksowanie 
zawartego porozumienia w zakresie zmiany daty wykonania inwestycji drogowej z dnia 
31.08.2021 r. na dzień 31.12.2021 r. oraz o aneksowanie umowy użyczenia zawartej 
9 czerwca 2021 r., w której Powiat wyraził zgodę na to, żeby spółka dysponowała 
gruntem drogi na czas realizacji tego zamierzenia.
Zatwierdzony został już projekt czasowej organizacji ruchu. Wczoraj wpłynął wniosek 
wykonawcy, zawiadamiający, że z dniem 6 września 2021 r. zamierzają wprowadzić 
czasową organizację ruchu, na czas realizowania tej inwestycji drogowej.
Pan Naczelnik dodał, że kolejnym z warunków porozumienia jest wniesienie na konto 
Powiatu, przed przekazaniem placu budowy, zabezpieczenia należytego wykonania 
inwestycji do kwoty wartości całej inwestycji. Mienie Powiatu o wartości równej 
wartości robót budowlanych powierzamy firmie, która ma wykonać inwestycję. 
Po wykonaniu zadania zabezpieczenie zostanie zwrócone w całości.
W przypadku niewykonania należycie zamówienia, Powiat będzie miał podstawy prawne 
do tego, żeby zachować całą kwotę zabezpieczenia finansowego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aneksowanie Porozumienia nr 3/2021 i Umowy 
Użyczenia nr 67/2021 zawartych z firmą PDC Industrial Center 129 sp. z o.o.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na rok 2021.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących 
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021.
W ślad za podjętą uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w której 
przeklasyfikowano wydatki wydzielonego rachunku dochodów pochodzące ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021, zostały przygotowane zmiany planu 
finansowego tego wydzielonego rachunku.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planu 
finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 (załącznik nr 9 do protokołu).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego 
w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego na rok 2021.
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W ślad za podjętą w dniu dzisiejszym Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok dokonuje się 
zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi, Zespołu Szkół Nr 2 
w Koluszkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach, 
Dziennego Domu Pomocy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
na rok 2021 (załącznik nr 10 do protokołu).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych i realizowanych 
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021.
W ślad za podjętą w dniu dzisiejszym Uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu, przygotowany został projekt uchwały Zarządu w sprawie 
zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starosta Powiatowego w Łodzi 
oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z/s w Koluszkach.
Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi dotyczą zmiany 
w wydatkach inwestycyjnych.
Zmiany w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
polegają na przesunięciach pomiędzy kategoriami wydatków.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 (załącznik nr 11 do protokołu).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021.
Projekt uchwały przygotowany został z uwagi na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych dotyczący zmiany planu wydatków, które wynikają z utworzenia 
z dniem 1 września 2021 r. oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej 
Nr 3 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Koluszkach (zabezpieczenie środków finansowych na: wypłatę wynagrodzeń dla 
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pracowników w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz z pochodnymi, 
pokrycie kosztów wykonania wstępnych badań do pracy przez nowych pracowników, 
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zadania statutowe i świadczenia 
na rzecz osób fizycznych). Wydziela się w planie wydatków odpowiedni Rozdział 80105 - 
Przedszkola specjalne i dokonuje się przesunięcia ze środków przypisanych do Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 (załącznik nr 12 do protokołu).

15. 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.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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.
Proponowana zmiana dotyczy planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 (załącznik nr 13 do protokołu).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego 
w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021.
Zmian w planie finansowym dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie 
zadań własnych na rok 2021 (załącznik nr 14 do protokołu).

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 r.

Pani Skarbnik przedstawiła sporządzoną informację o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 r. (załącznik 
nr 15 do protokołu).

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
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za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 16 do protokołu).

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 r.

Pani Skarbnik przedstawiła sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 r. (załącznik nr 17 do protokołu).

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 r. 
(załącznik nr 18 do protokołu).

19. Sprawy różne i wolne wnioski:

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu 
o podjęcie decyzji o umorzeniu należności pieniężnej o charakterze cywilno-prawnym, 
w podziale na: należność główną w kwocie 533,33 zł oraz odsetki za opóźnienie 
w kwocie 174,46 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że sprawa dotyczy kradzieży na nieruchomości w Tuszynie, 
którą zawiadujemy w imieniu Skarbu Państwa. Zapadł w tej sprawie wyrok Sądu 
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim i podpisana została ugoda ze sprawcami 
kradzieży. Dwóch sprawców wpłaciło w całości kwoty wynikające z ugody, natomiast 
trzeci spłacił swoje zobowiązanie w części. Pozostała niewpłacona kwota 533,33 zł. 
Został wystawiony w tej sprawie tytuł wykonawczy, jednak komornik nie był w stanie 
ściągnąć należności. Komornik wydał postanowienie, że nie ma możliwości ściągnięcia 
tej wierzytelności i należy ją umorzyć, z uwagi na bezskuteczną windykację.
Starostwo wysłało ponownie wezwanie do zapłaty, jednak nie zostało podjęte przez 
dłużnika

Zarząd Powiatu postanowił z urzędu umorzyć 100% należności pieniężnej - 
Decyzja Nr 2/2021 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach z prośbą o wyrażenie zgody 
na ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych od dnia 
2 września 2021 r. do dnia 3 września 2021 r., pod warunkiem zrealizowania zajęć 
przypadających w te dni w wyznaczone soboty (załącznik nr 20 do protokołu). Prośba ta 
podyktowana została przedłużającą się realizacją inwestycji pn. „Wymiana podłogi 
na korytarzu I piętra w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach".

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach od dnia 
2 września 2021 r. do dnia 3 września 2021 r.
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU

1) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022.

2) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 3 
Specjalnej wchodzącej w skład SOSW w Koluszkach od roku szkolnego 2021/2022.

3) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przyjęcia od roku szkolnego 2021/2022 
4 dzieci do oddziału przedszkolnego specjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej 
w Koluszkach wchodzącej w skład SOSW w Koluszkach.

4) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Koluszkach pomocy kuchennej na czas nieobecności pracownika.

5) Zarząd Powiatu podjął decyzję o podpisaniu aneksu do Porozumienia Nr 3/2021 z dnia 
24 lutego 2021 r. i aneksu do Umowy Użyczenia Nr 67/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. 
zawartych pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim, a PDC Industrial Center 129 
sp. z o.o.

6) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

a) Nr 1359/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni do realizacji zadań 
związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

b) Nr 1360/2021 w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego 
w Łodzi do działania w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawach z zakresu rozgraniczania nieruchomości, wznowienia granic 
i wyznaczania punktów granicznych oraz ustalania granic działek ewidencyjnych, 
stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego - uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:
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4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

c) Nr 1361/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi - uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

d) Nr 1362/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 
2021- uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów.

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

e) Nr 1363/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 - uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:
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4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

f) Nr 1364/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych i realizowanych 
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 - 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

g) Nr 1365/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

h) Nr 1366/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego
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Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021- uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

i) Nr 1367/2021 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 r- 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

j) Nr 1368/2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 r- uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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
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k) Nr 1369/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 - uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła:

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz
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