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PROTOKÓŁ NR 164/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 27 października 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 Nr 163/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przedstawienie pisma o dofinansowanie kosztów udziału reprezentacji LKS „Koluszki” 
w Centralnym finale Ogólnopolskiej Olimpiady turystyczno-krajoznawczej  
w Zakopanem. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji przedstawił 
treść pisma LZS „Koluszki” z prośbą o dofinansowanie kosztów udziału reprezentacji 
tego klubu w Centralnym finale Ogólnopolskiej Olimpiady turystyczno-krajoznawczej 
w Zakopanem. Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Wydarzenie planowane jest w dniach 5-7 listopada 2021 r. i ma w nim uczestniczyć 
około 20 mieszkańców gmin Koluszki i Brójce. Intencją wnioskodawcy jest uzyskanie 
z Powiatu dofinansowania kosztów transportu uczestników, w kwocie 1 500,00 zł.  

W odniesieniu do przedmiotowego wystąpienia, Pan Kierownik poinformował,  
że w poprzednich latach z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie przekazywano 
na ten cel dofinansowania. W związku z tym oraz z uwagi na fakt, że ww. impreza  
nie jest współorganizowana przez Powiat (nie była też uwzględniona w harmonogramie 
imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na 2021 rok), zaproponowano,  
aby wzorem lat ubiegłych z budżetu Powiatu nie przeznaczać środków finansowych 
na dofinansowania kosztów transportu uczestników.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu odmownie rozpatrzył pismo 
w przedmiotowej sprawie. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 przedstawionej w załączniku Nr 1  
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. 

Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków w roku 2021 
o kwotę 145.170,95 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, w ramach 
następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 58.619,00 zł; 
2) w Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące  

– zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa 
do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 2.852,00 zł; 

3) w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie o kwotę 
14.079,95 zł; 

4) w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 
36.420,00 zł. 

Ponadto, w Dziale 700, rozdziale 70005 proponuje się zwiększenie planu o kwotę 
19.200,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 9.165.083,22 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 poprzez zwiększenie  
planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 50.420,00 zł w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych. 

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

z siedzibą w Koluszkach; 
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2) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

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

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.325.2021 z dnia 20 października 2021 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.337.2021 z dnia 23 października 2021 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1462/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 października 
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 i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla:  
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych; 
2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie wydatków 

w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą Działu 754, rozdziału 75411  
oraz Działu 801, rozdziału 80120 i zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego wskazanych w poprzednim punkcie posiedzenia Zarządu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na wniosek: Naczelnika Wydziału EiSS, Dyrektora DPS w Lisowicach). 

 (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 
w ramach zadań własnych. 
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Proponowane zmiany dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 

85295 Pozostała działalność; 
2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 
Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

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 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek:  
DPS w Lisowicach, PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1464/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 października 
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 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Zmiany dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 852, rozdziału 85202, rozdziału 85295; 
2) Działu 854, rozdziału 85406, rozdziału 85495. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostki: PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego; 
2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Kierownika Referatu Promocji Powiatu i Informacji; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 
do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału, podaje do publicznej wiadomości kwartalną 
informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę 
deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, o których mowa w art 60. W związku z tym, przedstawiono informacje 
na w tym zakresie, wg stanu na dzień 30 września 2021 roku. 

Dochody po zmianach ustalone w wysokości 80 805 650,70 zł zostały wykonane 
na kwotę 63 211 890,00 zł, co stanowi 78,23 % planu. 

Przychody zrealizowano na kwotę 19 436 782,30 zł, co stanowi 209,92 % planu. 

Wydatki po zmianach ustalone w wysokości 90 064 735,92 zł zostały wykonane 
na kwotę 49 700 400,50 zł, co stanowi 55,18 % planu. 

Rozchody nie były realizowane. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w trzecim kwartale 2021 roku nie udzielono umorzeń 
niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy o finansach 
publicznych. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął informacje 
o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za III kwartał 2021 r. oraz 
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 
2021 roku i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Nowosolna na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2030”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Nowosolna na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2030”, przekazany przez Gminę 
wraz z wnioskiem o zaopiniowanie.  
Przedłożony Program Ochrony Środowiska, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z przepisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, projekty gminnych programów ochrony środowiska 
podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. 

W wyniku analizy zapisów ww. Programu w zakresie zgodności z zapisami Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 
z perspektywą na lata 2025 – 2028 i innymi dokumentami nadrzędnymi, potwierdzono,  
że nie pozostaje z nimi w sprzeczności. 
W związku z tym Pan Burzyński wystąpił z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie 
ww. projektu. Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
projekt tego Programu i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 roku. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2022 roku i przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie. 

Uchwała jest kontynuacją wcześniej podejmowanych przez Zarząd uchwał. 

Pani Naczelnik przypomniała, że na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
zlokalizowane są trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Organizacji pozarządowej wyłonionej 
w konkursie, zostaną powierzone jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, 
realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Pani Redmann dodała, że konkurs zostanie ogłoszony na podobnych warunkach  
jak w poprzednich latach.  
W części dotyczącej kryteriów oceny ofert, rozszerzono katalog proponowanych 
dodatkowych działań w zakresie zwiększenia dostępności cyfrowej oraz informacyjno-



str. 7 

 

komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 12:00. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ogłosił konkurs 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej  
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w imieniu Komisji 
Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy 
wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy, wystąpił  
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku niniejszego postępowania. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że szacowana wartość zamówienia wynosiła 150 000 zł. 

W ramach przeprowadzonego postępowania zostało złożonych 5 ofert, spośród których 
najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną za wykonanie tej usługi za kwotę 146 116,62 zł 
przedstawiła firma: OPGK RZESZÓW S.A.  
Wskazana kwota mieści się w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu 
na realizację tego zamówienia. 

Pan Kotynia dodał, że w omawianym przypadku nie zachodziły przesłanki do badania 
ofert wykonawców pod kątem rażąco niskiej ceny. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wynik tego 
postępowania i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu.  

15. Przedstawienie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii o zwiększenie 
ilości etatów Wydziału GiK. 

 (referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie ilości 
etatów dla Wydziału Geodezji i Kartografii z 25,1 etatu na 25,6 etatu, aby usprawnić 
terminową obsługę interesantów, w związku ze znacznym wzrostem ilości zgłaszanych 
prac geodezyjnych oraz ewidencji gruntów i budynków na obszarze powiatu.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte we wniosku skierowanym do Zarządu Powiatu, 
stanowiącym załącznik nr 17 do protokołu. 

Pan Naczelnik przedstawił aktualną sytuację kadrową w Wydziale GiK. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach do zakupu pomocy dydaktycznych  
oraz realizacji działań dotyczących wdrożenia stosowania Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnej, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 
komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała o konieczności upoważnienia Pani Anny Olczyk – Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach do zakupu pomocy 
dydaktycznych wskazanych w złożonym przez Powiat Łódzki Wschodni wniosku 
o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021, oraz do realizacji działań dotyczących 
wdrożenia stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej, w ramach Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna 
tablica”. 

Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z wnioskiem, planowane jest zakupienie 
3 tablic/monitorów interaktywnych.  

W związku z tym, Pani Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie 
Pani Anny Olczyk do dokonania wskazanych powyżej czynności z jednoczesnym 
zobowiązaniem do zrealizowania i rozliczenia tych zadań w terminie i na zasadach 
ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie 
o finansach publicznych oraz umowie nr 378/2021 z dnia 21 października 2021 roku 
o udzielenie dotacji Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na ten cel.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu. 

17. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Pani Naczelnik poinformowała, że ww. Program został opracowany na podobnych 
zasadach jak w ubiegłym roku, ponieważ wszelkie informacje uzyskane od jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz wydziałów/referatów Starostwa 
Powiatowego w Łodzi nie wskazują na potrzeby zmian sposobu współpracy. 

Pani Szelest nadmieniła, że Program zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
tj. główne cele i cele szczegółowe, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy 
współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób realizacji Programu, 
wysokość środków planowanych na realizację Programu, sposób oceny realizacji, 
informacje o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji oraz tryb 
powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert.  

Na realizację Programu w 2022 roku planuje się kwotę w wysokości 281 500,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
ww. projekt uchwały, który w konsekwencji zostanie przekazany do konsultacji. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu 
współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

W związku z akceptacją przez Zarząd Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 
roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, 
Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ogłoszenie konsultacji 
projektu ww. Programu. Konsultacje będą prowadzone od dnia 28 października 2021 r. 
do dnia 10 listopada 2021 r. 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz na tablicach 
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ogłosił przeprowadzenie 
konsultacji projektu ww. Programu i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą  
załącznik nr 20 do protokołu.  

19. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania godzin indywidualnego nauczania dla ucznia, 
realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, 
od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 24 czerwca 2022 r. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach z prośbą o przyznanie indywidualnego 
nauczania dla jednego z uczniów klasy ósmej w zespole edukacyjno – terapeutycznym, 
który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.  

Z powodu problemów zdrowotnych uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach 
w szkole, dlatego jest konieczne przydzielenie zajęć indywidualnych.  
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Przydzielenie 10 godzin zajęć indywidualnych będzie obejmowało: funkcjonowanie 
osobiste i społeczne, zajęcia z komunikowania, zajęcia rozwijające kreatywność, religia, 
1/2 godziny do dyspozycji dyrektora. 

Ponadto, Pani Naczelnik poinformowała o problemach z zatrudnianiem nauczycieli, 
które występują również w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. 
Mało jest osób chętnych do pracy w tego typu szkole. Braki kadrowe powodują 
konieczność przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych.  

W związku z powyższym, Pani Szelest poprosiła o wyrażenie zgody na przyznanie godzin 
indywidualnych, z uwzględnieniem przekroczenia godzin ponadwymiarowych o 5 godzin. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na przyznanie godzin indywidualnego nauczania dla ucznia, realizowanych w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, we wskazanym terminie. 

20. Akceptacja informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok szkolny 2020/2021. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że corocznie, do końca października organ 
wykonawczy – Zarząd Powiatu, jest zobowiązany do przedłożenia organowi 
stanowiącemu – Radzie Powiatu, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
za ubiegły rok szkolny. 

W związku z tym, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, w oparciu o dane ze szkół 
i placówek opracował Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2020/2021. 

Przygotowany materiał zawiera bardzo rozbudowane informacje odnośnie liczebności 
uczniów, miejsca zamieszkania, wyników w nauczaniu, w porównaniu do roku szkolnego 
2019/2020. Liczba uczniów na przestrzeni ostatnich 3 lat utrzymuje się na stałym 
poziomie.  

Pani Naczelnik poinformowała, że w roku szkolnym 2020/2021, szkoły realizowały 
różnego rodzaju projekty. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
zostały zakupione książki: dla I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach za łączną kwotę 
15 000 zł (ponad 770 egzemplarzy) oraz za kwotę 3 100 zł dla Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego w Koluszkach. 
Realizowano też inne działania mające na celu promowanie i wspieranie czytelnictwa. 

W ramach projektu „Zawodowcy w Europie” realizowanego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, grupa 26 uczniów z Technikum nr 2 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach uczestniczyła w 4 tygodniowych praktykach 
zawodowych w Szwecji. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 633 415,79 zł. 
Ponadto, na przyszły rok planowany jest podobny wyjazd na praktyki do Hiszpanii. 

Realizowano również Rządowy program wsparcia rodzin „Za życiem”. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach jest wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, realizującym 
zadania wynikające z ww. programu. 
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W Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach uczniowie korzystali również z projektu 
stypendialnego pn. „Zawodowcy w Łódzkiem –stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”. 
Program był skierowany do uczniów, którzy uczyli się w co najmniej drugich klasach 
szkół z naszego województwa prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem 
uczestnictwa w projekcie było też m.in. uzyskanie w ubiegłym roku szkolnym średniej 
ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych nie niższej niż 4,5. 
Ponadto, na podstawie osiągniętych wyników nauczania w roku szkolnym 2020/2021 
stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 8 uczniów szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat. 

Pani Szelest nadmieniła, że szkoły na bieżąco współpracują z pracodawcami, 
organizowane są staże, spotkania i wycieczki do zakładów pracy, doposażane są 
stanowiska w pracowniach zawodowych. 
Następnie Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat działalności Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach, której podstawowym zadaniem jest 
wydawanie orzeczeń oraz opinii. Poradnia zajmuje się również wsparciem szkół 
i placówek w bieżącej pracy w przypadku problemów dydaktycznych (współpraca  
z uczniami, nauczycielami i rodzicami). Organizowane są szkolenia, porady i konsultacje 
związane z określoną tematyką.  

Poradnia zajmuje się również organizowaniem i prowadzeniem sieci współpracy 
i samokształcenia dla nauczycieli. 

W Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych zostały zawarte dane o miejscu 
zamieszkania uczniów: 59 % uczniów pochodzi z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, 
27 % z powiatu brzezińskiego, 7 % z powiatu skierniewickiego, 7% z powiatu 
tomaszowskiego. Uwzględniono również informacje o strukturze zatrudnienia 
nauczycieli w szkołach i placówkach (łącznie 145 osób w ramach 120,38 etatów)  
i zatrudnienia pracowników administracji i obsługi (łącznie 38,35 etatu). 

Pan Szelest poinformowała również o doposażeniu szkół i placówek oraz o zakupie 
pomocy dydaktycznych. Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2020/2021  
na doposażenie oraz zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 133 376,97 zł. 
W minionym roku szkolnym przeprowadzono różne prace remontowe i inwestycje. 
Łącznie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni wydatkowano na ten cel kwotę 572 713,83 zł. 

Szczegółowe dane zostały przedstawione w przedłożonej Informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2020/2021, która 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował treść ww. informacji, która następnie zostanie przekazana 
do Radnych Rady Powiatu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem Powiatu 
w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest przypomniała o przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki 
pn. „Poznaj Polskę”, w ramach którego można ubiegać się o przyznanie dotacji celowej 
na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami 
edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.  

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości  
do 80 % całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20 % musi pochodzić z wkładu 
własnego (do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ 
prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład 
niefinansowy). 

Dofinansowaniu podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5 000 zł, dwudniowe  
do kwoty 10 000 zł, trzydniowe do kwoty 15 000 zł, z zastrzeżeniem, że wycieczka  
może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania 
i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę. 

W związku z omawianymi zagadnieniami, Pani Naczelnik zaproponowała, aby Zarząd 
Powiatu udzielił jej pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem 
w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionym przez Ministra 
w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu 
przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” i składaniem wniosków i oświadczeń 
w systemie teleinformatycznym zgodnie z ww. komunikatem. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie 
Pani Małgorzacie Szelest pełnomocnictwa, zgodnie z przedstawioną propozycją. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu. 

22. Przedstawienie sprawy dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania  
za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
położoną w Andrespolu, w obrębie ew. Andrespol, oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działka nr 24/3 o pow. 0,0461 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
Zarządowi okoliczności sprawy dotyczącej nabycia prawa własności przez Powiat  
Łódzki Wschodni działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/3 o powierzchni 
0,0461 ha, położonej w Andrespolu, w obrębie Andrespol. Nadmienił, że podmiotem, 
który stracił uprawnienia do ww. działki są Kolskie Koleje Państwowe S.A. oraz Skarb 
Państwa. 

Pan Biliński poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, w tym przypadku reprezentantem Skarbu Państwa 
nie jest starosta, a wojewoda. Zatem ma tutaj zastosowanie przepis art. 23 ust. 1e  
ww. ustawy: 

„w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w których jedną  
ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną 
lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu, Skarb 
Państwa reprezentuje wojewoda.”.  
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W związku z tym, nie jest możliwe zawarcie ugody pomiędzy wojewodą a powiatem, 
ale sprawa musi został rozstrzygnięta w drodze postępowania administracyjnego, 
za powiadomieniem stron. 

Jedną ze stron postępowania jest Zarząd Powiatu, któremu zostanie przekazane 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie 
odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość.  
W omawianym przypadku, Powiat powinien wypłacić odszkodowanie.  

Pan Naczelnik poinformował, że w styczniu 2021 r. Wójt Gminy Andrespol, na wniosek 
użytkownika wieczystego – Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, wydał 
decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  
jako działka 24/1 o powierzchni 9,9284 ha.  

W wyniku podziału wydzielono następujące działki: 

 nr 24/3 o powierzchni 0,0461 ha, zajętą i wykorzystywaną jako droga, w ciągu drogi 
powiatowej ul. Brzezińskiej, 

 nr 24/4 o powierzchni 0,1611 ha zajętą i wykorzystywaną jako droga gminna 
pod nazwą ul. Kolejowa, 

 nr 24/5 o powierzchni 0,1028 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, 

 nr 24/6 o powierzchni 9,3184 ha pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu. 

Na tej podstawie, działka gruntu nr 24/3 przechodzi na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna. 

Szczegółowe informacje na temat dokonanego podziału zostały zawarte w decyzji Wójta 
Gminy Andrespol, której kopia stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Pan Bogusław Biliński poinformował, że w związku z powyższym, Powiat będzie 
obciążony kosztami nabycia tych działek wobec Skarbu Państwa i wobec PKP S.A., 
a łączna wysokość odszkodowań do wypłaty przez Powiat Łódzki Wschodni na rzecz 
Skarbu Państwa i na rzecz Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, wyniesie 
37 977 zł. 

Wyciąg z operatu szacunkowego stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

W zaistniałej sytuacji planowane jest wszczęcie postępowania administracyjnego 
o ustalenie odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 24/3 o pow. 
0,0461 ha  i przekazanie tej sprawy do analizy przez Wojewodę Łódzkiego. 

Projekt zawiadomienia o wszczęciu postępowania, stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu zaakceptował 
propozycję działań, jakie mają zostać podjęte w przedmiotowej sprawie. 

23. Omówienie przebiegu XXXVI  Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XXXVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 21 października 2021 r. w trybie zdalnym. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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24. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Skarbnik poinformowała o dodatkowym zadaniu zgłoszonym do projektu 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok, w ramach inwestycji. 
Jest to związane z decyzją Związku Powiatów Województwa Łódzkiego podjętą 
po uzgodnieniach z Powiatem, o zgłoszeniu zadania z zakresu cyfryzacji zasobu 
geodezyjnego, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 

W związku z tym oszacowano, że wniosek Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
opiewałby na kwotę 1 610 000 zł, w ramach której udział własny Powiatu wyniesie 
10 % wartości zadania, przewidzianego do realizacji w okresie trzyletnim. 

Na 2022 rok planowana jest zatem kwota 61 000 zł w ramach wydatków  
jako wpłata do Związku Powiatów, natomiast na 2023 rok przewidziana jest kwota 
100 000 zł, jako udział własny Powiatu. 

2) Ponadto Pani Skarbnik poinformowała o akceptacji przez Gminę Brójce wystąpienia 
Powiatu w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego przewidzianego na 2022 rok 
oraz udział środków finansowych Gminy i Powiatu w ramach tego przedsięwzięcia. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo o dofinansowanie kosztów udziału 
reprezentacji LKS „Koluszki” w Centralnym finale Ogólnopolskiej Olimpiady turystyczno-
krajoznawczej w Zakopanem. 

2) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji 
i Kartografii o zwiększenie ilości etatów Wydziału GiK. 

3) Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

4) Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu godzin indywidualnego nauczania dla ucznia, 
realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, od dnia 
2 listopada 2021 r. do dnia 24 czerwca 2022 r. 

5) Zarząd Powiatu zaakceptował treść informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2020/2021. 

6) Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawą dotyczącą ustalenia wysokości odszkodowania 
za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
położoną w Andrespolu, w obrębie ew. Andrespol, oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działka nr 24/3 o pow. 0,0461 ha. 

7) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1461/2021 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1462/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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 - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1463/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 
(dotyczy jednostek: KP PSP, I LO) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1464/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na wniosek: Naczelnika Wydziału EiSS, Dyrektora DPS w Lisowicach) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1465/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek:  
DPS w Lisowicach, PPP) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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f) Nr 1466/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostki: PPP) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

g) Nr 1467/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających 
z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

h) Nr 1468/2021 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Nowosolna na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2030” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

i) Nr 1469/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 roku – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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j) Nr 1470/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej  
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

k) Nr 1471/2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach do zakupu pomocy dydaktycznych  
oraz realizacji działań dotyczących wdrożenia stosowania Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnej, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 
komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

l) Nr 1472/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu 
współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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m) Nr 1473/2021 w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku 
z udziałem Powiatu w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

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

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

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


