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PROTOKÓŁ NR 175/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 21 grudnia 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 174/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego 
rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na rok 2021. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły 
podstawowe specjalne. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany planu 
finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy 
następujących jednostek: PINB, KP PSP, ZS nr 1, ZS nr 2, I LO, SOSW, DPS w Lisowicach, 
DPS w Wiśniowej Górze, PUP Łódź – Wschód). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2021 realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie 
zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

po stronie dochodów i wydatków; 
2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków; 
3) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie dochodów; 
4) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie dochodów; 
5) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie dochodów; 
6) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach po stronie wydatków; 
7) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków; 
8) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 
9) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60095 Pozostała działalność; 
2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
3) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 

rozdziału 74095 Pozostała działalność; 
4) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 

Pozostała działalność; 
5) Działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw; 

6) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 
rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80195 
Pozostała działalność; 

7) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
8) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 

Powiatowe urzędy pracy. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXXVIII/348/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: ZS nr 1, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym na rok 2021 realizowanym przez Starostwo Powiatowe  
w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021  
po stronie wydatków realizowanych przez: 
1) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 
3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej; 

4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

5) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXXVIII/349/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 grudnia 2021 r.  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 
do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2021 rok (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydziału EiSS, Dyrektora DPS  
w Wiśniowej Górze, KP PSP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań 
zleconych oraz zadań własnych. 

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

75411Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 

rozdziału 80105 Przedszkola specjalne, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, 
rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
4) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze, rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 
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Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. 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: ZS nr 2, 
SOSW, PPP, DPS w Wiśniowej Górze, KP PSP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1580/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 grudnia 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o 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 dla:  
1) Zespołu Szkól nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych; 
3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
4) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 
5) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 754, rozdziału 75411; 
2) Działu 801, rozdziału 80102, rozdziału 80105, rozdziału 80120, rozdziału 80134, 

rozdziału 80195; 
3) Działu 852, rozdziału 85202; 
4) Działu 854, rozdziału 85403, rozdziału 85404, 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 Wiśniowej Górze; 
3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 
do protokołu. 
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9. 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: PINB, KP PSP, I LO, ZS nr 2, DPS w Lisowicach). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie wydatków 
w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 po stronie wydatków, dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
3) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych; 
4) Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
5) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie; 
3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
4) Działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna; 
5) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea 

ogólnokształcące, rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; 
6) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
3) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
5) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
6) 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 opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi 
powiatowej nr 4327E zawierającej się w ciągu ulic: Berka Joselewicza, Jana Pawła II, 
Pod Grotami oraz Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim dotychczasowej kategorii 
oraz zaliczenie do kategorii dróg gminnych. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił treść wystąpienia Starosty Tomaszowskiego  
z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi powiatowej 
nr 4327E zawierającej się w ciągu ulic: Berka Joselewicza, Jana Pawła II, Pod Grotami 
oraz Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim dotychczasowej kategorii  
oraz pozbawienia kategorii drogi powiatowej.  

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym  
do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Dodał, że zaliczenie drogi do kategorii 
dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu  
z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, 
a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast. 
Pan Burzyński poinformował, że ww. droga ma przebieg na terenie miasta Tomaszów 
Mazowiecki i nie ma żadnego wpływu na układ sieci drogowej na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego i nie wpływa na stan bezpieczeństwa ruchu na terenie naszego 
powiatu. W związku z tym, Pan Naczelnik zaproponował, aby wypełniając wymagania 
ww. ustawy, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję pozbawienia 
fragmentu ww. drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie do kategorii dróg gminnych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
przedstawioną propozycję i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10  
do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach do realizacji zadań w ramach Programu – „Laboratoria 
przyszłości”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pani Katarzyny Mrówki – Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach do realizacji zadań  
w ramach Programu – „Laboratoria przyszłości” określonych w Uchwale Rady Ministrów 
z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań 
jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - 
„Laboratoria przyszłości”, w tym do dokonania zakupu wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych. 

Pani Naczelnik poinformowała, że jest to program ogłoszony przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, dotyczący możliwości zakupu pomocy dydaktycznych, które będą 
stanowiły wyposażenie obowiązkowe od 1 września 2022 roku. Dla SOSW w Koluszkach 
zostaną zakupione oprócz obowiązkowych pomoce dydaktyczne dodatkowe na łączną 
kwotę 30 000 zł.  
Realizacja tego programu jest przewidziana do dnia 31 sierpnia 2022 roku.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora 
SOSW w Koluszkach do realizacji zadań w ramach Programu – „Laboratoria przyszłości” 
i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powierzenia Gminie Koluszki  
do realizacji w 2022 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, dotyczący powierzenia 
Gminie Koluszki do realizacji w 2022 roku zadania Powiatu w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zadanie, o którym mowa Gmina Koluszki będzie wykonywać za pośrednictwem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok na realizację tego zadania 
przeznaczona jest dotacja w kwocie 28 000,00 zł, wysokość kwoty została 
zaakceptowana przez Gminę Koluszki. 

Szczegółowe warunki realizacji tego zadania zostaną określone w porozumieniu,  
jakie zostanie zawarte pomiędzy Gminą a Powiatem, które będzie obowiązywało  
w terminie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu.  

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
na 2022 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń  
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 
niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez 
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego 
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, dotyczący wyrażenia 
zgody na zawarcie na 2022 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 
niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem,  
w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez 
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego  
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

Pani Naczelnik przypomniała, że zawarcie takiego porozumienia wynika z przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych i Zarządzenia Łódzkiego Kuratora 
Oświaty, który wskazał Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 
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Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard.  
S. Wyszyńskiego 86, do wydawania orzeczeń w tym zakresie. 

W porozumieniu zostanie określony sposób rozliczania i przekazywania środków 
finansowych za wykonywane usługi psychologiczno – pedagogiczne wg cennika 
stanowiącego załącznik do porozumienia.  
Porozumienie będzie obowiązywało w terminie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia  
31 grudnia 2022 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w omawianej 
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

14. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Koluszkach w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej dla uczniów  
oraz obiadów dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, na 2022 rok. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację  
propozycji stawek żywieniowych dla uczniów oraz obiadów dla nauczycieli  
i pracowników niepedagogicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Koluszkach, na 2022 rok. 

Kopia pisma Dyrektora SOSW w Koluszkach, stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Dyrektor SOSW proponuje zwiększenie stawek żywieniowych dla uczniów o 0,20 zł  
na każdym posiłku, co daje następujące stawki: śniadanie: 4,20 zł, obiad: 5,70 zł, 
podwieczorek: 2,70 zł, kolacja: 4,20 zł. Kalkulacja została przeprowadzona w oparciu  
o ceny w okresie od września do grudnia i uwzględnia podwyżki cen. 

Jeśli chodzi o stawki za obiad dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
proponuje się zwiększenie o koszty wyprodukowania obiadów (wynagrodzenie, energia), 
i ustalenie stawki w kwocie 12,45 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
pismo Dyrektora SOSW w Koluszkach w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej 
dla uczniów oraz obiadów dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, na 2022 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Rzgów, obrębie Huta 
Wiskicka – Tadzin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 172/1 i nr 173/1. 

 (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, nabytą na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na podstawie decyzji Burmistrza Rzgowa z dnia 21 stycznia 2021 r. 
w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, położoną w gminie Rzgów, obrębie Huta Wiskicka – Tadzin, 
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oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 172/1 o powierzchni 0,0026 ha 
i nr 173/1 o powierzchni 0,0003 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej 
nr 1233E. 

Pan Naczelnik poinformował o wysokości odszkodowania jakie zostanie wypłacone  
na rzecz właściciela. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie ugody w tej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14  
do protokołu. Do zawarcia ugody upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 5 – Górki Duże, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 116/3. 

 (referowała p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński 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 Burmistrza Miasta 
Tuszyna z dnia 11 października 2021 r. oraz na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w gminie Tuszyn, 
obrębie 5 – Górki Duże, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 116/3  
o powierzchni 0,0316 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2931E. 

Pan Naczelnik poinformował o wysokości odszkodowania jakie zostanie wypłacone  
na rzecz właściciela. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 15  
do protokołu. Do zawarcia ugody upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

17. Przedstawienie decyzji Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu projektu podziału 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna 
nr 131/1, położona w miejscowości i obrębie ew. Wiączyń Dolny (w wyniku podziału 
powstała m. in. działka 131/3 o pow. 0,0303 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński poinformował o decyzji Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu 
projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka ewidencyjna nr 131/1, położona w miejscowości i obrębie ew. Wiączyń Dolny.  

W wyniku podziału przedmiotowej nieruchomości powstała m. in. działka 131/3  
o powierzchni 0,0303 ha, przeznaczona pod poszerzenie drogi powiatowej.  

Kopia decyzji Wójta Gminy Nowosolna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Zgodnie z przedmiotową decyzją, działka 131/3 z mocy prawa stanie się własnością 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna 
i będzie przysługiwało za nią odszkodowanie na wniosek byłego właściciela. 

Po zapoznaniu się z treścią decyzji Zarząd Powiatu uznał, że nie będzie składane 
odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

18. Rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od stosowania zasad określonych w Uchwale 
Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi,  
w zakresie przedłużenia serwisu pogwarancyjnego dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Łodzi (oprogramowanie finansowo – księgowe, kadrowe, środki 
trwałe). 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o odstąpienie od stosowania zasad określonych w Uchwale Nr 1121/2021 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej  
niż kwota 130 000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w zakresie 
przedłużenia serwisu pogwarancyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi 
(oprogramowanie finansowo – księgowe, kadrowe, środki trwałe). 

Pani Naczelnik poinformowała, że w dniu 31 grudnia 2021 r. upłynie okres 
obowiązywania dotychczasowej umowy z firmą „PROINFO" na serwis pogwarancyjny 
oprogramowania finansowo – księgowego dotyczący korzystania z oprogramowania 
„Pakiet dla Administracji", programu „Kadry i płace" oraz „Środki trwałe". 

Obecnie programy są powiązane ze sobą, co ułatwia współpracę w Wydziale Finansowo 
– Księgowym oraz w Wydziale Organizacyjnym. 

Umowa zawarta na okres 12 miesięcy wynosić będzie cenę 16 492,50 zł netto. 

Płatność za przedłużenie serwisu pogwarancyjnego nastąpi w maju 2022 roku. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedstawionym wniosku, którego kopia 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
wniosek w przedmiotowej sprawie. 

19. Rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od stosowania zasad określonych w Uchwale 
Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 
w zakresie zapewnienia przesyłu danych dla systemu CEP pomiędzy stanowiskami 
zamiejscowymi, a siedzibą Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Izabela Banaszczyk – inspektor w Wydziale KiT) 
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Pani Izabela Banaszczyk – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, w zastępstwie 
Naczelnika Wydziału KiT wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o odstąpienie  
od stosowania zasad określonych w Uchwale Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi, w zakresie zapewnienia przesyłu danych dla systemu CEP 
pomiędzy stanowiskami zamiejscowymi, a siedzibą Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

W związku z upływem (z końcem 2021 roku) terminu obowiązywania aneksu  
do umowy dotyczącej dostarczania usługi BVPN dla lokalizacji zamiejscowych systemu 
CEP, zaistniała potrzeba przedłużenia aktualnej umowy z firmą Orange na okres 
kolejnych dwóch lat, dla zapewnienia ciągłości przesyłu danych Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. Wartość zamówienia w przypadku zawarcia aneksu do umowy 
na okres 2 lat, wyniesie 24 720 zł netto. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Pani Banaszczyk przypomniała, że w 2021 roku zostały podniesione parametry 
techniczne przesyłu danych usługi BVPN, dostosowane do możliwości stanowisk 
zamiejscowych Wydziału KiT.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie do załatwiania w imieniu właściciela – Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
spraw związanych z zarejestrowaniem na Dzienny Dom Pomocy pojazdu osobowego 
marki FORD FAC TRANSIT CUSTOM, rok produkcji: 2021. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pani Urszuli 
Łużniak – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do załatwiania 
w imieniu właściciela – Powiatu Łódzkiego Wschodniego spraw związanych 
z zarejestrowaniem na Dzienny Dom Pomocy pojazdu osobowego marki FORD FAC 
TRANSIT CUSTOM, rok produkcji: 2021, o numerze nadwozia: WF01XXTTG1MK20688. 

 Upoważnienie udzielane jest na czas dokonania czynności związanych z załatwianiem 
spraw, o których mowa. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej 
sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Skarbnik przedstawiła opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi: 

a) do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022-2025. 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonej opinii pozytywnej. 
Kopia opinii stanowi załącznik nr 20 do protokołu, 
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b) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego 
deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku. 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonej opinii pozytywnej. 
Kopia opinii stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

2) Pani Skarbnik przedstawiła wyniki realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na dzień 30 listopada 2021 roku – zestawienie stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 

Dochody zostały zrealizowane na kwotę 76 974 718,35 zł, co stanowi 90,31 % planu. 
Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 listopada 2021 r. 
w ramach dochodów, stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę 63 245 341,88 zł, co stanowi 
74,20 % planu. 

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 listopada 2021 r. 
w ramach wydatków, stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r. 
stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

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

1) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka  
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w sprawie ustalenia wysokości stawki 
żywieniowej dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, na 2022 rok. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią decyzji Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu 
projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka ewidencyjna nr 131/1, położona w miejscowości i obrębie ewidencyjnym 
Wiączyń Dolny (w wyniku podziału powstała m. in. działka 131/3 o pow. 0,0303 ha  
pod poszerzenie drogi powiatowej). 

3) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski o odstąpienie od stosowania zasad 
określonych w Uchwale Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi: 

a) w zakresie przedłużenia serwisu pogwarancyjnego dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Łodzi (oprogramowanie finansowo – księgowe, kadrowe, środki 
trwałe), 

b) w zakresie zapewnienia przesyłu danych dla systemu CEP pomiędzy stanowiskami 
zamiejscowymi, a siedzibą Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2022 roku zadania w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2022 rok porozumienia  
z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 
orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności 
do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, 
al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1577/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na rok 2021 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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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. 

b) Nr 1578/2021 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: 
PINB, KP PSP, ZS nr 1, ZS nr 2, I LO, SOSW, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej 
Górze, PUP Łódź – Wschód) – 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 1579/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: ZS nr 1, 
PCPR) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1580/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2021 rok (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydziału EiSS, Dyrektora  
DPS w Wiśniowej Górze, KP PSP) – 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 1581/2021 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 
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jednostek: ZS nr 2, SOSW, PPP, DPS w Wiśniowej Górze, KP PSP) – 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 1582/2021 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: PINB, KP PSP, I LO, ZS nr 2, DPS w Lisowicach) 
 – 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 1583/2021 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi 
powiatowej nr 4327E zawierającej się w ciągu ulic: Berka Joselewicza, Jana Pawła II, 
Pod Grotami oraz Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim dotychczasowej 
kategorii oraz zaliczenie do kategorii dróg gminnych – 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 1584/2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 
 – Wychowawczego w Koluszkach do realizacji zadań w ramach Programu  
– „Laboratoria przyszłości” – 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. 

i) Nr 1585/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
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odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Rzgów, obrębie Huta Wiskicka 
– Tadzin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 172/1 i nr 173/1 – 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 1586/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 5 – Górki 
Duże, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 116/3 – 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. 

k) Nr 1587/2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie do załatwiania w imieniu właściciela – Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
spraw związanych z zarejestrowaniem na Dzienny Dom Pomocy pojazdu osobowego 
marki FORD FAC TRANSIT CUSTOM, rok produkcji: 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. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


