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PROTOKÓŁ NR 169/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 24 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 168/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
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 omówiła projekt autopoprawki do projektu 
uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

Zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2021 – 2024, przedstawionych w załącznikach 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. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2021 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 2.772.067,58 zł.  

Uwzględnione w niniejszym projekcie uchwały zmiany budżetu Powiatu po stronie 
dochodów wynikają z decyzji Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowych 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 268.155,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zmniejszenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 6.393.015,64 zł, w tym:  



str. 2 

 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.604.389,71 zł w ramach działów:  
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł, 
b) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 205.861,00 zł, 
c) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 380.000,00 zł, 
d) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie  

o kwotę 222.133,32 zł, 
e) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 675.476,51 zł, 
f) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 249.188,26 zł, 
g) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 

o kwotę 330.188,00 zł, 
h) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 

442.388,62 zł, 
i) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 9.154,00 zł 

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 8.997.405,35 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 7.154.101,35 zł, 
b) działu 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.731.454,00 zł, 
c) działu 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 131.100,00 zł, 
d) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę  

19.250,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 9.165.083,22 zł. Wprowadzone zmiany wpłynęły na 
wynik budżetu w 2021 roku. W roku 2021 budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
został zrównoważony – planowane dochody są równe planowanym wydatkom.  

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z wprowadzonymi 
zmianami w roku 2021 oraz złożonym projektem budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2022.  

Zmiany w roku 2021 obejmują zmniejszenie limitu wydatków o kwotę per saldo 
7.019.053,58 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 284.867,23 zł; 
2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę per saldo 6.734.186,35 zł. 

Pozostałe zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie 
przedsięwzięć w latach 2022 – 2024 wynikają ze złożonego projektu budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2022 – 2025.  

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024. 
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5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2021. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała 
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2021 rok. 

Omawiany projekt uchwały został przygotowany na podstawie przeprowadzonej 
analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu w zakresie realizacji zadań 
zleconych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach.  
Proponowane zmiany obejmują: 
1) zmniejszenie planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 

32.100,00 zł; 
2) zwiększenie planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o kwotę 36.692,00 zł; 
3) zmniejszenie planu wydatków w grupie „świadczenia społeczne” o kwotę 4.592,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w omawianej 
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 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 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów  
i planu wydatków ogółem o kwotę 34.795,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany dotyczą Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.  

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.270.2021.MF.4942 z dnia 24 listopada 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami 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 planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021  
(na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1516/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 listopada 
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę 
planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych 
po stronie dochodów i wydatków. 

Zmiany dotyczą Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.270.2021.MF.4942 z dnia 24 listopada 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 
do protokołu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zaopiniowanie projektu  
uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia zasad wypłacania 
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że zgodnie z przepisem § 29 ust. 2 Statutu Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego, projekty uchwał niebędące inicjatywą uchwałodawczą Zarządu 
Powiatu Przewodniczący Rady przekazuje do zaopiniowania również Zarządowi,  
z zastrzeżeniem ust. 3. 

Konieczność podjęcia uchwały Rady Powiatu w tej sprawie jest związana z wejściem  
w życie ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. 
Od dnia 1 listopada 2021 r. obowiązuje nowe brzmienie ust. 5 w art. 21 ww. ustawy, 
zgodnie z którym maksymalna wysokość diet radnych nie może przekroczyć w ciągu 
miesiąca łącznie 2,4 – krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej  
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (dotychczas maksymalna 
wysokość diet radnych nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 1,5 – krotności 
kwoty bazowej). W ustawie budżetowej na 2021 rok kwota bazowa wynosi 1.789,42 zł, 
natomiast jej 2,4 – krotność stanowi kwotę 4.294,60 zł. 

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r.  
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, w powiatach 
od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, miesięczna wysokość diety radnego nie może 
przekroczyć 85 % maksymalnej wysokości diety. Obecnie ta kwota dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego wynosi 3.650,41 zł. 

W projekcie uchwały Rady Powiatu wysokość diet jest zróżnicowana ze względu  
na pełnione przez radnych funkcje. Określa się w nim sposób naliczania i wypłacania 
diet, w tym również w przypadku zaprzestania sprawowania funkcji radnego 
i w przypadku upływu kadencji, a także sposób ustalania należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia 
zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie  
ze środków PFRON zadania pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych 
do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”, w ramach dofinansowania 
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku 
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania 
pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Koluszkach” w ramach dofinansowania robót budowlanych 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,  
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie tego zadania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50 % kosztów 
całkowitych zadania, które wynoszą 119 997,20 zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniesie 59 998,60 zł. 

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok zostały zaplanowane 
środki finansowe z przeznaczeniem na wymagany udział własny. 

W związku z tym zaproponowano, aby do podpisania wniosku oraz dokonywania  
jego ewentualnych zmian/korekt upoważnić Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę 
Łódzkiego Wschodniego i Panią Aleksandrę Balcerak – Dyrektora Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie 
przedmiotowego wniosku i upoważnienie wskazanych osób do określonych czynności. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 
ze środków PFRON zadania pn. „Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu 
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze", w ramach dofinansowania robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami  
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie 
wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zadania pn. „Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu 
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w ramach dofinansowania robót 
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budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami  
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 

Dofinansowanie tego zadania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50 % kosztów 
całkowitych zadania, które wynoszą 326 484,00 zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 163 242,00 zł. 

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok zostały zaplanowane 
środki finansowe z przeznaczeniem na wymagany udział własny. 

Z uwagi na powyższe, Pani Skarbnik zaproponowała, aby do podpisania przedmiotowego 
wniosku oraz dokonywania jego ewentualnych zmian/korekt upoważnić Pana 
 Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego i Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę 
Łódzkiego Wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie i upoważnienie wskazanych osób  
do określonych czynności. Zarząd Powiatu podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 
do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w przypadku jego nieobecności. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki 
zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono 
stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez 
organ prowadzący. 

W związku z tym zaproponowano wyznaczenie Pani Magdaleny Gutkowskiej, będącej 
nauczycielem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, do zastępowania 
dyrektora tej Poradni w przypadku jego nieobecności, w okresie do dnia 31 sierpnia 
2026 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w: 3 klasach I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach i 3 klasach Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach  
oraz wydłużenia zawieszenia zajęć 1 klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zawieszenie  
zajęć stacjonarnych w trzech klasach I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach  
w dniach 24- 29 listopada 2021 r. i trzech klasach Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach  
(jedna klasa w dniach 22-27 listopada 2021 r., dwie klasy w dniach 23-29 listopada  
2021 r.) oraz wydłużenie zawieszenia zajęć jednej klasy I Liceum Ogólnokształcącego  
w Koluszkach do dnia 26.11.2021 r. 
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Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach, organ prowadzący może zawiesić zajęcia 
stacjonarne jeśli wymaga tego sytuacja, przy jednoczesnej pozytywnej opinii stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w tym zakresie.  
Z uwagi na zachorowania na COVID-19 wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach i Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, zaistniała potrzeba zapewnienia 
odpowiednich warunków kształcenia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję  
w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w: 1 klasie oraz o wydłużeniu zawieszenia 
zajęć w 3 klasach I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach i 3 klasach Zespołu Szkół 
nr 2 w Koluszkach oraz o wydłużeniu zawieszenia zajęć 1 klasy I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. Zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym. 

Dyskutowano na temat możliwości wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody  
na zawieszenie zajęć przez dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni, w przypadku wystąpienia zachorowań na COVID-19. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat wyników przetargu dotyczącego 
rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego  
w Koluszkach, ogłoszonego przez Gminę Koluszki. 
Cena najkorzystniejszej oferta znacznie przewyższa wysokość środków 
przewidywanych na realizację tego przedsięwzięcia. 

2) Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zapytała jaka jest 
liczba uczniów szkół prowadzonych przez Powiat zaszczepionych przeciw COVID-19 
i jakie to ma przełożenie na realizację zajęć w formie zdalnej? 

W odpowiedzi Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS poinformowała, 
że organ prowadzący nie posiada informacji na temat liczby zaszczepionych 
uczniów, nie ma również unormowań prawnych jednoznacznie wskazujących  
na to, którzy uczniowie mogą realizować nauczanie w formie zdalnej. Dodała,  
że w praktyce przedstawia się to w ten sposób, że w przypadku zachorowania przez 
ucznia, klasa w której się uczy realizuje zajęcia lekcyjne w trybie zdalnym. 

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

1) Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

2) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w: 1 klasie 
oraz o wydłużeniu zawieszenia zajęć 1 klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach 
i 3 klasach Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach oraz o wydłużeniu zawieszenia zajęć 1 klasy  
I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. Zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym. 

3) Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2021. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1515/2021 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 1516/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1517/2021 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 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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d) Nr 1518/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie  
ze środków PFRON zadania pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych 
do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”, w ramach dofinansowania 
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku  
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów 
 – 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 1519/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 
ze środków PFRON zadania pn. „Wymiana i adaptacja utwardzonych części terenu 
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze", w ramach dofinansowania robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami  
osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – 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 1520/2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w przypadku jego nieobecności  
 – 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  …………...……...………………….. 


