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PROTOKÓŁ NR 166/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 10 listopada 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 165/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przedstawienie opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie 
kandydatki na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy. 
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Kierownika Dziennego Domu Pomocy. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kandydatki na stanowisko 
Kierownika Dziennego Domu Pomocy – opinia pozytywna.  

W opinii wskazano, że Pani Jolanta Kupicz spełnia warunki określone w art. 122 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w pracy 
z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. 

Pisemna opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Pani Sekretarz poinformowała, że kandydatka na to stanowisko podejmuje pracę 
na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, dlatego okres zatrudnienia w ramach 
umowy o pracę na czas określony może wynosić nie więcej, niż 6 miesięcy.  

W związku z tym, biorąc pod uwagę przytoczoną opinię Dyrektora PCPR, Pani Sekretarz 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatrudnienie Pani Jolanty Kupicz na stanowisko 
Kierownika Dziennego Domu Pomocy z siedzibą: ul. 1-go Maja 5/7, Wiśniowa Góra,  
95-020 Andrespol, na czas określony, od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 14 maja 
2022 r. 

 Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną określone w umowie o pracę. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie 
zatrudnienia Kierownika Dziennego Domu Pomocy, stanowiącą załącznik nr 4 
do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę  
z Panią Urszulą Łużniak Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Sekretarz tytułem wstępu przypomniała, że zarząd powiatu zatrudnia i zwalnia 
dyrektorów jednostek organizacyjnych. Poinformowała, że w dniu 24 października 
2021 r. Pani Urszula Łużniak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 
25 listopada 2021 r., uzasadniony zamiarem przejścia na świadczenie emerytalne. 
Dlatego przygotowano projekt uchwały Zarządu, w którym w związku ze złożonym 
wnioskiem Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyraża zgodę na rozwiązanie 
umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 25 listopada 2021 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na rozwiązanie umowy o pracę z Panią Urszulą Łużniak Dyrektorem Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 
do protokołu.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

W związku z wyrażeniem przez Zarząd Powiatu zgody na rozwiązanie umowy o pracę  
z Panią Urszulą Łużniak Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
Pani Sekretarz wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ogłoszenie o naborze na wolne 
kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie 
naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr 1437/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 października 2021 r., 
opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 133d, 92-318 Łódź oraz w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3, 91-113 Łódź. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ogłosił nabór na wolne 
kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę  
z Panią Ewą Wawrzonek Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Sekretarz poinformowała, że w dniu 25 października 2021 r. Pani Ewa Wawrzonek, 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze złożyła wniosek o rozwiązanie 
umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 25 listopada 2021 r., uzasadniony 
wolą przejścia na emeryturę. 
Przygotowano projekt uchwały Zarządu, w którym w związku ze złożonym wnioskiem 
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o pracę 
na mocy porozumienia stron z dniem 25 listopada 2021 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na rozwiązanie umowy o pracę z Panią Ewą Wawrzonek Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

W związku z wyrażeniem przez Zarząd Powiatu zgody na rozwiązanie umowy o pracę 
z Panią Ewą Wawrzonek Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 
Pani Sekretarz wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ogłoszenie o naborze 
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze. 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie 
naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr 1437/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 października 2021 r., 
opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56, Wiśniowa Góra, 95-020 Andrespol oraz w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3, 91-113 Łódź.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ogłosił nabór na wolne 
kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Skarbnika Powiatu). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

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

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostki:  
DPS w Wiśniowej Górze). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1492/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 listopada 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 
do protokołu. 

11. 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, PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 po stronie 
wydatków dla: 
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
2) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 
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Proponowane zmiany dotyczą poniższych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii; 
2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
3) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 Pozostała działalność; 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków: 
1) Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie 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 upoważnienie przedstawicieli Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 
konkursie 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. 

Zaproponowano, aby upoważnić do tych czynności następujące osoby: 
1) Iwonę Walter-Wisiałkowską – Sekretarza Powiatu, 
2) Ewę Redmann – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, 
3) Ewelinę Jeżynę – podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, 
4) Jerzego Genslera – radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu upoważnił przedstawicieli 
Zarządu do wyżej określonych czynności i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 12 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty  
złożone w otwartym konkursie 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 ustalenia regulaminu jej pracy. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 
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Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie Komisji 
Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie 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, w następującym składzie: 
1) Przewodniczący Komisji – Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Łodzi, 
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji–Iwona Walter-Wisiałkowska–Sekretarz Powiatu, 
3) Członek Komisji – Ewelina Jeżyna – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, 
4) Członek Komisji – Jerzy Gensler – radca prawny Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Zadaniem Komisji będzie opiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe 
w otwartym konkursie 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. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu powołał Komisję 
Konkursową i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach (podręczniki szkolne). 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann poinformowała o wystąpieniu Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację 
podręczników szkolnych, które znajdują się w ewidencji SOSW w Koluszkach 
i ze względu na znaczny stopień zużycia oraz zmiany podstawy programowej nauczania 
nie nadają się do dalszego użytkowania. 

W związku z tym, Pani Redmann zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych w postaci 
podręczników szkolnych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację 
umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach (publikacje książkowe). 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych w postaci publikacji 
książkowych, będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach. 
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Mienie w postaci publikacji książkowych zostało przeznaczone do likwidacji poprzez 
utylizację, na wniosek Dyrektora SOSW w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie 15  
– Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 91/3. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił  
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego zgodnie z decyzją z dnia 8 lutego 2021 r. Wójta Gminy Nowosolna 
i na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 
Sprawa dotyczy działki położonej w gminie Nowosolna, obrębie 15 – Wiączyń Dolny, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 91/3 o powierzchni 0,0274 ha, 
przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1151E. 

Pan Naczelnik poinformował, że spadkobierca poprzedniego właściciela ww. działki, 
korzystając z przysługujących uprawnień, wystąpili z wnioskiem o wypłatę 
odszkodowania za tę nieruchomość. Dodał, że na okoliczność przygotowywania 
dokumentacji związanej z wypłatą odszkodowania, została sporządzona wycena wartości 
tej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego i przedstawił wartość wg. wyceny. 

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, Pan Biliński poprosił Zarząd Powiatu 
o wyrażenie zgody na zawarcie ugody w zakresie wypłaty odszkodowania w wysokości, 
o którą ubiegał się spadkobierca właściciela nieruchomości. W budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok są zabezpieczone środki finansowe na ten cel. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16  
do protokołu. 

17. Rozpatrzenie propozycji Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, 
dotyczącej objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowej  
pod nazwą „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej”. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego pod nazwą „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, który wystąpił 
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do Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego z propozycją objęcia Patronatem  
Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowej pod nazwą „Andrzejkowy Turniej 
Piłki Siatkowej”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2021 roku w Hali GOSTiR 
w Rzgowie. 

Wystąpiono o pokrycie kosztów związanych z zakupem pucharów dla zwycięzców 
Turnieju (koszt po stronie Powiatu wyniósłby 700,00 zł) oraz przekazanie materiałów 
promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na nagrody  
dla uczestników mistrzostw (około 100 szt. lub kompletów) i wypożyczenie roll-up 
Powiatu. 

Podkreślono, że Turniej zostanie przeprowadzony z zachowaniem aktualnych w dniu 
imprezy zasad dotyczących organizacji imprez sportowych w związku z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 
Kopia wniosku GOSTiR w Rzgowie, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Mając na względzie fakt, że ww. impreza została uwzględniona w harmonogramie 
imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych zgłoszonych do współorganizacji 
z Powiatem Łódzkim Wschodnim w 2021 roku, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
pismo w przedmiotowej sprawie. Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

18. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pan Bogusław Biliński poinformował o planowanym spotkaniu z Wójtem Gminy 
Nowosolna w sprawie nieruchomości powstałych bez decyzji podziałowych,  
w sąsiedztwie działek położonych w ciągu drogi powiatowej nr 1186E. 
Pan Naczelnik dodał, że dla kilku działek wskazanych przez Wójta, będących 
własnością Skarbu Państwa, został złożony wniosek o zmianę wpisu w księgach 
wieczystych.  
Pan Biliński poinformował również, o otrzymaniu z Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map zasadniczych do celów prawnych, 
na podstawie których ujawniono skarpy na drogach. W związku z tym,  
po szczegółowej analizie przedłożonych dokumentów i dokonaniu wizji w terenie, 
będzie można złożyć do Wojewody Łódzkiego wniosek o nabycie prawa własności 
tych nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną i ujawnienie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego jako ich właściciela. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 



str. 9 

 

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył propozycję Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Rzgowie, dotyczącej objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego 
imprezy sportowej pn. „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej”. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1487/2021 w sprawie zatrudnienia Kierownika Dziennego Domu Pomocy  
– 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 1488/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę 
z Panią Urszulą Łużniak Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1489/2021 w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 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 1490/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę  
z Panią Ewą Wawrzonek Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 
 – 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. 

e) Nr 1491/2021 w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 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. 

f) Nr 1492/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Skarbnika Powiatu) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

g) Nr 1493/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostki:  
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. 

h) Nr 1494/2021 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, PPP) – 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. 

i) Nr 1495/2021 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty  
złożone w otwartym konkursie 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

j) Nr 1496/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie 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 ustalenia regulaminu jej pracy – 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. 

k) Nr 1497/2021 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach (podręczniki szkolne) – 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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l) Nr 1498/2021 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach (publikacje książkowe) – 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. 

m) Nr 1499/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie 15  
– Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 91/3 – 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. 

n) Nr 1500/2021 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego pod nazwą „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


