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PROTOKÓŁ NR 181/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 27 stycznia 2022 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 180/22 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 
2022. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów 
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1609/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 12 stycznia 2022 r. Proponowane zmiany dotyczą następujących 
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85322 

Fundusz Pracy, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 (dotyczy jednostek:  
ZS nr 2, SOSW, PCPR, 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 dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2022 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie 
zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022  
w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie wydatków; 
2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów 

i wydatków; 
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków; 
4) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 
5) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód własnych po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 
2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji  

i kartografii; 
3) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75019 Rady powiatów; 
4) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 

Pozostała działalność; 
5) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 

rozdziału 80195 Pozostała działalność; 
6) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 

rozdziału 85295 Pozostała działalność; 
7) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziału 85322 
Fundusz Pracy, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy; 

8) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze; 

9) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XL/367/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 stycznia 2022 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia osób do podpisania 
porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

W związku z Uchwałą Nr XL/368/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
27 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o upoważnienie p. Andrzeja Opali – Starosty Łódzkiego Wschodniego 
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i p. Ewy Gładysz – Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego, do podpisania porozumienia  
z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w sprawie przekazania na rzecz Funduszu 
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków w wysokości  
20.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

W związku z uchwałą Nr XL/369/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki 
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Pani Skarbnik wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie p. Andrzeja Opali – Starosty Łódzkiego 
Wschodniego i p. Ewy Gładysz – Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego, do podpisania 
porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w sprawie 
przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi środków w wysokości 20.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą  
w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w tej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie Dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w 2022 roku 
następujących zadań inwestycyjnych: 
1) „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” – etap II; 
2) „Modernizacja pomieszczenia (30m²) w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2  

w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni językowej”. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach zostaje zobowiązany do wykonania  
i rozliczenia ww. zadań, w terminie i na zasadach ustalonych w szczególności w ustawie 
prawo zamówień publicznych i ustawie o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 1613/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
12 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostek: PINB, SOSW). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022  
po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa; rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 
do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału, podaje do publicznej wiadomości kwartalną 
informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę 
deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, o których mowa w art 60. 

Dochody po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalone w wysokości 
85 616 408,23 zł zostały wykonane na kwotę 86 845 397,51 zł, co stanowi 101,44 % 
planu, w tym: 

 dochody bieżące ustalone w wysokości 81 356 130,73 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 82 648 224,44 zł (101,59 % planu), 

 dochody majątkowe ustalone w wysokości 4 260 277,50 zł zostały zrealizowane  
na kwotę 4 197 173,07 zł (98,52 % planu). 

Przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano na kwotę 19 436 782,30 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalone na kwotę 85 616 408,23 zł 



str. 5 

 

zostały wykonane w wysokości 74 158 652,23 zł, co stanowi 86,62 % planu, w tym: 

 wydatki bieżące ustalone na kwotę 73 402 624,46 zł zostały zrealizowane 
w wysokości 65 966 443,01 zł, co stanowi 89,87 % planu, 

 wydatki majątkowe ustalone na kwotę 12 213 783,77 zł zostały zrealizowane  
w wysokości 8 192 209,22 zł, co stanowi 67,07 % planu. 

Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że w IV kwartale 2021 roku nie udzielono 
umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął  
informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za IV kwartał 2021 r. 
oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  
w IV kwartale 2021 roku. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 
Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w uchwale nr 1440/2021 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Proponowana zmiana obejmuje użyczenie części nieruchomości na pomieszczenie  
do przechowywania dokumentacji wydziałowej Starostwa Powiatowego w Łodzi, 
Magazyn Przeciwpowodziowy oraz Obrony Cywilnej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i zamiejscowe stanowisko składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy  
Łódź – Wschód.  

Po wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu, pomieszczenie o powierzchni 43,54 m2 będzie 
przeznaczone na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi, a pomieszczenie o powierzchni 
30,00 m2 zostanie przeznaczone na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w omawianej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych  
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
przestawiła propozycję ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki 
Wschodni. Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, dodatek 
przysługuje dyrektorom po przepracowaniu co najmniej 3 miesięcy na czas nie krótszy 
niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Pani Naczelnik przypomniała wysokość dodatków motywacyjnych przyznanych od dnia  
1 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i zaproponowała, aby przyznać 
dodatek motywacyjny wszystkim dyrektorom, na okres od dnia 1 stycznia 2022 r.  
do dnia 30 kwietnia 2022 r. w jednakowej wysokości.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
do przedstawionej propozycji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń osiągniętych w 2021 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2021 roku przez 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.  

Pani Naczelnik poinformowała, że nauczyciele stażyści nie osiągnęli wymaganej 
wysokości wynagrodzenia, określonej w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy 
Karta Nauczyciela, dlatego istnieje konieczność wypłaty tzw. „dodatku uzupełniającego” 
dla nauczycieli stażystów w łącznej wysokości 1 832,36 zł (dla 6 osób). 

Pani Szelest zaznaczyła, że nieosiągnięcie przez nauczycieli stażystów wymaganego 
wynagrodzenia, wynika ze specyfiki tego stopnia awansu zawodowego, ponieważ 
nie uwzględnia dodatków przysługujących wyższym stopniom awansu, a poza tym 
nauczyciele byli zatrudniani w niepełnym wymiarze godzin (część etatu), bez godzin 
ponadwymiarowych. 
W przypadku nauczycieli na wyższych stopniach awansu zawodowego (nauczyciel: 
kontraktowy, mianowany i dyplomowany), wydatki na wynagrodzenia znacznie 
przewyższały kwoty minimalne, określone dla tych stopni awansu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie  
i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu. 
Sprawozdanie zostanie przedłożone:  
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, 
2) Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
3) Dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, 
4) Związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 
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14. Przedstawienie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 Zespołu 
Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2021/2022 Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

Aneks dotyczy kontynuacji zgody na nauczanie indywidualne nauczanie, na podstawie 
wydanego orzeczenia o potrzebie realizacji zajęć w takiej formie w kolejnym semestrze.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
do aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 Zespołu Szkół nr 1  
w Koluszkach. 

15. Rozpatrzenie pisma opiekuna prawnego w sprawie przyjęcia podopiecznego  
do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o piśmie jakie wpłynęło do Starostwa 
Powiatowego w Łodzi od opiekuna prawnego dziecka, w którym wystąpiono  
o przyjęcie podopiecznego do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. Jest to dziecko z niepełnosprawnością 
umiarkowaną, zamieszkujące na terenie gminy Koluszki. 

Pani Naczelnik dodała, że obecnie w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej jest  
troje dzieci na 8 miejsc, zatem istnieje możliwość przyjęcia kolejnych dzieci do tego 
oddziału. Przyjęcie tego dziecka nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych. 

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

16. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic 
rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”. 
(referował p. Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału KiT) 

Pan Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformował, 
że w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym „Wykonania 
i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
w Łodzi" otrzymano dwie odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Obie oferty spełniają wymogi formalne określone w zapytaniu 
ofertowym.  

Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny złożyła firma P.P.H.U. „WIKU" Janusz 
Wlaźlak z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Daniłowskiego 37 na kwotę zł 121 758,00 zł 
netto (149 762,34 zł brutto). 
Oferta nie przekracza szacunkowej wartości zamówienia określonej na podstawie 
rozeznania aktualnej sytuacji na rynku, dlatego Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu 
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Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez firmę P.P.H.U. 
„WIKU" Janusz Wlaźlak oraz o wyrażenie zgody na określone warunki projektu umowy. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Na realizację umowy w budżecie Powiatu na 2022 r. zabezpieczono środki finansowe  
w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 pozostała działalność. 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik referatu Promocji Powiatu i Informacji wystąpił  
do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021. Proponowany skład Zespołu: 
1) Marta Stasiak – Przewodnicząca Zespołu, 
2) Iwona Walter–Wisiałkowska – Wiceprzewodnicząca Zespołu, 
3) Barbara Ignatowska, 
4) Małgorzata Szelest, 
5) Tobiasz Puchalski, 
6) Krzysztof Pietrzko, 
7) Urszula Łużniak, 
8) Patryk Gala – sekretarz Zespołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w omawianej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

18. Sprawy różne i wolne wnioski. 

1) Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zapytała  
czy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach nauka 
odbywa się w formie zdalnej? 
W odpowiedzi Pani Wicestarosta nadmieniła, że w SOSW w Koluszkach,  
ze względu na specyfikę realizowanych zajęć, są one prowadzone w formie 
stacjonarnej (z zachowaniem reżimu sanitarnego). 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi informacjami. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2021/2022 Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach i nie zgłosił uwag. 

2) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo opiekuna prawnego w sprawie przyjęcia 
podopiecznego do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty 
oraz akceptacji warunków umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic 
rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1624/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na rok 2022 – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1625/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 (dotyczy jednostek:  
ZS nr 2, SOSW, PCPR, 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1626/2022 w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1627/2022 w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1628/2022 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
obowiązków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 r. – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

f) Nr 1629/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostek: PINB, SOSW) 
– 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

g) Nr 1630/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

h) Nr 1631/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  
przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz 
jednostek organizacyjnych 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

i) Nr 1632/2022 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych  
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

j) Nr 1633/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń osiągniętych w 2021 roku przez nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 



str. 12 

 

k) Nr 1634/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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


