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PROTOKÓŁ NR 157/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 15 września 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 156/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. 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 planu wydatków ogółem o kwotę 45.740,00 zł,  
w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez: 
1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 

Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
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1) Nr FB-I.3111.2.235.2021 z dnia 7 września 2021 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.237.2021 z dnia 8 września 2021 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy: KP PSP, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1389/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 września 
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów 
w zakresie zadań zleconych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie  
zadań zleconych dla: 
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Działu 853 Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność i zostają dokonane 
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.235.2021 z dnia 7 września 2021 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.237.2021 z dnia 8 września 2021 r. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2021 (dotyczy DPS w Wiśniowej Górze). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze na rok 2021 
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, 
rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej i zostają dokonane na podstawie wniosku 
złożonego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022  
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 aneksu nr 1 do arkusza organizacji  
roku szkolnego 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach. Aneks został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe 
zrzeszające nauczycieli i Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi.  

W aneksie nr 1 zostały ujęte 4 oddziały klasy pierwszej, po przeprowadzonym naborze. 
Łącznie w tej szkole jest 15 oddziałów klasowych, a całkowita liczba godzin w arkuszu 
organizacji roku szkolnego wyniesie 675,16 godziny, w ramach której jako wakat 
zaplanowano jedynie zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (7 godzin zajęć). 

Ponadto uwzględniono 10 godzin zajęć rewalidacyjnych ze względu na 5 uczniów 
z niepełnosprawnościami, w tym 3 uczniów z zespołem Aspergera i 2 uczniów 
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.  

Proponowana liczba etatów administracji i obsługi jest na dotychczasowym poziomie 
(7 etatów, w tym 4 etaty administracji i 3 etaty obsługi). 

Stanowisko wicedyrektora jest tworzone obligatoryjnie, ze względu na liczbę oddziałów 
klasowych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1  
do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

8. Zatwierdzenie aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 

2021/2022 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach. 

Aneks nr 1 dotyczy zatwierdzenia etatów wszystkich nauczycieli od dnia 1 września 
2021 r. i został przygotowany ze względu na konieczność realizacji zastępstw.  
Całkowita liczba godzin wynosi 275 godzin.  

Proponowana liczba etatów administracji i obsługi jest na dotychczasowym poziomie 
(5,10 etatów, w tym 3 etaty administracyjne: 1 etat referenta w Rzgowie, 2 etaty 
administracyjne w Koluszkach, ponadto na umowę zlecenie zatrudnione są sprzątaczki 
do końca 2021 r. do obsługi stanowisk Poradni w Rzgowie i w Tuszynie). 

Aneks nr 2 dotyczy zastępstwa za nieobecnego nauczyciela przebywającego  
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, co powoduje konieczność zatrudnienia 
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pracownika w wymiarze 20 godzin (dwóch nauczycieli po 10 godzin każdy w wymiarze 
tygodniowym). Opinie Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Łodzi są pozytywne.  

Ponadto Pani Naczelnik poinformowała, że również w Poradni występują problemy 
z pozyskaniem kadry nauczycielskiej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 1 i aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd aneksu nr 1  
do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego dla Pani Anny Olczyk w związku 
z powierzeniem stanowiska dyrektora tej szkoły. 

Pani Naczelnik przypomniała, że wysokość dodatków funkcyjnych jest uzależniona 
od liczby oddziałów, dlatego z uwagi na liczbę oddziałów w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Koluszkach wynoszącą 15, Pani Annie Olczyk przysługuje dodatek funkcyjny określony 
w przedziale od 15 do 20 oddziałów.  

Przypomniano wartość dodatku, jaki miała przyznany Pani Olczyk do dnia 31 sierpnia 
2021 r. i zaproponowano ustalenie dodatku w wysokości ……………… zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił wysokość dodatku 
funkcyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Powiatu  
aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego dla pani Aleksandry Balcerak z tytułu 
powierzenia stanowiska dyrektora tej placówki. 

Przypomniano wartość dodatku, która była przyznana Pani Dyrektor do dnia 31 sierpnia 
2021 r. i zaproponowano ustalenie dodatku w wysokości ………………. zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił wysokość 
dodatku funkcyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach 
i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych  
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie wysokości 
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni na kolejny okres czasu, tj. od dnia  
1 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Pani Naczelnik przypomniała, że dodatek motywacyjny jest przyznawany przez organ 
prowadzący jako jeden składnik wynagrodzenia nauczycieli, dodatek dla nauczycieli 
przyznaje dyrektor szkoły/placówki, dodatki dla dyrektorów przyznaje Zarząd Powiatu. 
Dodała, że zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, ustalone są kryteria,  
za które taki dodatek przysługuje, dotyczące osiągnięć w pracy dydaktycznej, ale także 
obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o środkach finansowych przeznaczonych  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok na etat dyrektora,  
w wysokości do 350 zł i przypomniała wysokość dodatków motywacyjnych przyznanych 
dotychczas dyrektorom.  

Przydział kwot możliwych do przyznania wynosi od 100 zł do 700 zł. 
Pula środków finansowych do dyspozycji na ten cel zaplanowana w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok wynosi 21 000 zł.  

Zaproponowano przyznanie dodatków od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 
2021 roku w jednakowej wysokości dla dyrektorów: 
– I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, 
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, 
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, 
– Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, 
– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił wysokość dodatków 
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego 
na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w roku szkolnym 2021/2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na skierowanie dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego na zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022, na wniosek rodzica dziecka.  

Dyrektor SOSW w Koluszkach poinformowała, że jest możliwość realizacji tych zajęć, 
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proponując przyznanie 1 godziny zajęć grupowych.  

Pani Naczelnik przypomniała, że w grupach są jeszcze 2 wolne miejsca, zatem przyjęcie 
tego dziecka nie będzie powodowało dodatkowych kosztów i skutków finansowych.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję 
o skierowaniu dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego na zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju, realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022. 

13. Ustalenie wysokości kwoty dotacji planowanej na 2022 rok dla Gminy Koluszki  
na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej. 

 (referowała  p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest, w związku z pracami nad projektem budżetu Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie  
wysokości kwoty dotacji planowanej na 2022 rok dla Gminy Koluszki na realizację  
zadań związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej. 

Dotychczas dla Gminy Koluszki przekazywana jest kwota 28 000 zł rocznie. Gmina 
akceptuje taką wartość dotacji, w związku z tym zaproponowano, aby na 2022 rok 
ustalić wartość dotacji na tym samym poziomie. 

W przypadku ewentualnego wystąpienia Gminy Koluszki o zwiększenie tych środków, 
Zarząd Powiatu rozpatrzy taki wniosek. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił wysokość kwoty 
dotacji planowanej na 2022 rok dla Gminy Koluszki na realizację zadań związanych 
z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej. 

14. Ustalenie wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne  
w 2022 r. średniomiesięcznie na etat nauczyciela i dyrektora w szkołach/placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała  p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała o konieczności ustalenia wysokości środków 
finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne w 2022 roku średniomiesięcznie 
na etat nauczyciela i dyrektora w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok na etat 
dyrektora przewidziana jest kwota do 350 zł, natomiast na etat nauczyciela przewidziana 
jest kwota do 60 zł. 

Pani Naczelnik zaproponowała, aby zwiększyć pulę środków z przeznaczeniem 
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i przedstawiła dodatkowy koszt z tym związany. 

Pan Starosta zaproponował, aby w przyszłym roku zwiększyć pule środków na dodatki 
motywacyjne dla dyrektorów do 500 zł i dla nauczycieli o 100 zł, co spowoduje  
wzrost wydatków na ten cel łącznie o około 60 000 zł (przy założeniu zatrudnienia 
na obecnym poziomie). 
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W odniesieniu do omawianych zagadnień, Pani Wicestarosta i Członkowie Zarządu 
Powiatu uczestniczący zdalnie w posiedzeniu Zarządu Powiatu w osobach: Pani Klaudia 
Zaborowska – Gorzkiewicz i Pan Paweł Pomorski, zaakceptowali propozycję zwiększenia 
puli środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne w 2022 roku 
średniomiesięcznie na etat nauczyciela i dyrektora w szkołach/placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pan Starosta przedstawił treść pisma skierowanego do Starosty Łódzkiego 
Wschodniego i do Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Panią Martę 
Stasiak – Członka Zarządu Powiatu, która wystąpiła z inicjatywą zrealizowania 
w bieżącym roku remontu ok. 250 mb ulicy Centralnej w Starowej Górze – od granicy 
drogi krajowej DK 91 w kierunku miejscowości Konstantyna.  
W piśmie wskazano m.in., że remont tej drogi jest konieczny ze względu na zły stan 
istniejącej nawierzchni bitumicznej, a w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz podniesienia standardu drogi powiatowej na wnioskowanym 
odcinku drogi 2941E konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych jeszcze  
w roku 2021 r.  Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Dyskutowano na temat szacowanych kosztów realizacji tego przedsięwzięcia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionym wnioskiem, Zarząd Powiatu odniósł się 
pozytywnie do tego wystąpienia. Zdecydowano, że na najbliższym posiedzeniu 
Zarządu Powiatu, po przeprowadzeniu wizji w terenie, będą procedowane 
zagadnienia dotyczące remontu tej drogi. 

2) Pan Starosta poinformował o odstąpieniu przez Powiat Łódzki Wschodni od umowy 
z firmą „Instyle” Dorota Danielczyk, dotyczącą budowy ciągu pieszo-jezdnego 
w drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna. Firma nie wznowiła przerwanych 
robót i w konsekwencji nie zakończyła realizacji tego zadania. 

Pani Skarbnik dodała, że powiadomiono Ministerstwo Finansów o zaistniałych 
okolicznościach i konieczności przełożenia na kolejny rok jednego zadania, z uwagi 
na brak rozliczenia – Powiat otrzymał dotację z rezerwy subwencji ogólnej budżetu 
Państwa w 2020 roku. 

Pan Starosta wskazał, że z powodu niezakończenia tego zadania, Powiat Łódzki 
Wschodni nie ma możliwości składania wniosku do Ministerstwa Infrastruktury  
o dofinansowanie zadań z rezerwy subwencji ogólnej. 

3) Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat stanu realizacji dochodów Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z podatku PIT i CIT, obserwuje się zwiększenie wpływów 
w porównaniu do 2020 roku, biorąc pod uwagę procentowy upływ czasu. 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

2) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 i aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 

2021/2022 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego 
na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 2021/2022. 

4) Zarząd Powiatu ustalił wysokość kwoty dotacji planowanej na 2022 rok dla Gminy 
Koluszki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki 
publicznej. 

5) Zarząd Powiatu ustalił wysokość środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki 
motywacyjne w 2022 roku średnio miesięcznie na etat nauczyciela i dyrektora 
w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

6) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1389/2021 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 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 1390/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy: KP PSP, PCPR) 
 – 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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c) Nr 1391/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 (dotyczy DPS w Wiśniowej Górze) – 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 1392/2021 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
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. 

e) Nr 1393/2021 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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. 

f) Nr 1394/2021 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych  
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta 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  …………...……...………………….. 


