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PROTOKÓŁ NR 198/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, 

95 – 040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65. 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach 
zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna”. 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska przedstawiła propozycję podjęcia uchwały w sprawie 
zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa przepustu 
żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 

W niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertą w świetle kryteriów oceny ofert  
określonych przez zamawiającego, z ceną 1 253 038,53 zł brutto oraz okresem 
gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynoszącym 84 miesiące, złożyła Pracownia 
Usług Projektowo Budowlanych „Tomex” Tomasz Zakrzewski z siedzibą w Łodzi. 

W związku z powyższym, Pani Naczelnik zaproponowała zatwierdzenie wyniku 
przedmiotowego postępowania, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji 
Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach 
powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r., poprzez wybór tego Wykonawcy. 

Kopia wniosku Przewodniczącego komisji przetargowej, skierowanego do Zarządu 
Powiatu, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik 
przedmiotowego postępowaniu, zgodnie z propozycją i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków 
dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”. 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści 
ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie 
gminy Tuszyn”. 
Zaproponowano wybór trybu udzielenia zamówienia – tryb podstawowy zgodnie  
z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Kopia wniosku Przewodniczącego komisji przetargowej, skierowanego do Zarządu 
Powiatu, stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału  
w postępowaniu będą określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu 
o zamówieniu, które zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia 
zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia 
o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie 
do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Koluszkach oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica zaproponowała Zarządowi Powiatu powołanie komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Koluszkach”. Proponowany skład komisji: 
1) Przewodniczący – Agnieszka Kubica; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Koluszkach - Katarzyna Mrówka; 
3) Członek – Katarzyna Wojtaszek; 
4) Członek – Marcin Śledź; 
5) Sekretarz Komisji – Marek Kłos. 

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej powierzone zostanie przygotowanie 
i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków 
określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 
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Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z chwilą 
wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o powołaniu komisji przetargowej w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, 
stanowiąca załącznik nr 7 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja  
budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów 
obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”. 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie  
do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
w Koluszkach, wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu udzielenia zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym; 
3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu. 

Kopia wniosku Przewodniczącego komisji przetargowej, skierowanego do Zarządu 
Powiatu, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału  
w postępowaniu zostaną określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu 
o zamówieniu, które będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia 
zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia 
o zamówieniu w ramach niniejszego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę,  
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

7. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2925E  
w Kurowicach Kościelnych. 
(referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 2925E w Kurowicach Kościelnych. 

Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek firmy TOYA Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29,  
90-554 Łódź, na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2925E – działki o numerze 
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ewid. 106 w obrębie Kurowice Kościelne oraz działki o numerze ewid. 165  
w obrębie Kotliny, gmina Brójce, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej jak na załącznikach graficznych, które stanowią integralną część 
zezwolenia, o powierzchni 57,30 m2, począwszy od dnia 20 maja 2022 roku. 

Opłata z tym związana wynosi 709,58 zł. 

Projekt decyzji w omawianej sprawie, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję  
o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 2925E w Kurowicach Kościelnych. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2924E  
w Kurowicach. 
(referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia 
na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 2924E w Kurowicach. 

Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek PPHU MATRIX Zbigniew Sójka,  
ul. Rokicińska 34, 95-006, na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2924E  
– działki o numerze ewid. 875/2 w obrębie Kurowice, gmina Brójce, w celu prowadzenia 
robót związanych z budową telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami, 
studniami i szafami telekomunikacyjnymi jak na załączniku graficznym, który stanowi 
integralną część zezwolenia – zajęcie łącznie 1350 m2 pasa drogowego, w tym: 450 m2 
jezdni do 50 % szerokości i 900 m2 pobocza, zgodnie z harmonogramem (łącznie 20 dni). 
Opłata z tym związana wynosi 270,00 zł. 
Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydaniu 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 2924E w Kurowicach. 

9. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  
w celu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2925E 
w Kurowicach Kościelnych. 
(referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 2925E w Kurowicach Kościelnych. 

Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek firmy TOYA Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29,  
90-554 Łódź, na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2925E – działka  
o numerze ewid. 106 w obrębie Kurowice Kościelne oraz działka o numerze ewid. 165 
w obrębie Kotliny, gmina Brójce w celu prowadzenia robót związanych z budową 
infrastruktury telekomunikacyjnej jak na załącznikach graficznych, które stanowią 
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integralną część zezwolenia – zajęcie łącznie 1500 m2 pobocza (łącznie 17 dni). 
Opłata z tym związana wynosi 300,00 zł. 
Projekt decyzji w omawianej sprawie, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję  
o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 2925E w Kurowicach Kościelnych. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zgody właścicielskiej na wycinkę drzewa w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 1512E w Zofiówce. 
(referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt w sprawie wydania zgody właścicielskiej 
na wycinkę drzewa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E w Zofiówce. 
Sprawa dotyczy wniosku wydania zgody właścicielskiej na wniosek Gminy Tuszyn  
na wycięcie drzewa z gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia na wysokości 130 cm 
wynoszącym 80 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E na działce 
o numerze ewid. 84/15, obręb 19 Zofiówka, gmina Tuszyn, stanowiącej własność 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Przedmiotowe drzewo jest w złym stanie 
fitosanitarnym, całkowicie uschnięte oraz pochylone w stronę drogi, przez co stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz mienia. 
Projekt decyzji w niniejszej sprawie, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydaniu 
zgody właścicielskiej na wycinkę drzewa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E 
w Zofiówce. 

11. Podpisanie umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie przekazania dotacji na działalność 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2022 roku. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie umowy z Powiatem Zgierskim  
w sprawie przekazania dotacji na działalność Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w 2022 roku. 
Konieczność podpisania umowy jest związana z przyznaniem pomocy finansowej  
w wysokości 100.000,00 zł z budżetu Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie realizacji 
zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2022 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał umowę  
z Powiatem Zgierskim w sprawie przekazania dotacji na działalność Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2022 roku. 

12. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w sprawie 
przyznania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów dowozu uczniów 
do szkół podstawowych na Dni Drzwi Otwartych. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach w sprawie przyznania środków finansowych na częściowe pokrycie 
kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych na Dni Drzwi Otwartych. 
Na realizację tego przedsięwzięcia w związku z prowadzoną rekrutacją do szkół 
ponadpodstawowych, pozyskano środki od Rady Rodziców oraz od sponsorów, 
natomiast wystąpienie Dyrekcji Szkoły dotyczy przyznania z budżetu Powiatu kwoty 
1 000 zł. Przewidywane jest, że udział w tym wydarzeniu weźmie około 200 uczniów 
szkół podstawowych. Pani Naczelnik dodała, że przez ostatnie 2 lata nie organizowano 
Dni Drzwi Otwartych, ze względu na pandemię COVID-19. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
pismo Dyrektora ZS nr 2 w Koluszkach w przedmiotowej sprawie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
Funduszu Pomocy na rok 2022. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o ustalenie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy  
na rok 2022. 
W zakresie dochodów i wydatków w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa oraz działu 801 Oświata i wychowanie, zaplanowano kwotę 
143 760,00 zł. 

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

14. 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 Skarbnik 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. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
2) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75816 Wpływy do rozliczenia, 
3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 
4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, 
5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85322 

Fundusz Pracy, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził proponowane 
zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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 oraz zadań 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 1 w Koluszkach po stronie dochodów; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków; 
3) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków; 
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
rozdziału 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozdziału 60095 
Pozostała działalność, 

2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 

3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 
Pozostała działalność, 

4) 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, 

5) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe, 

6) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80195 
Pozostała działalność, 

7) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, 

8) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

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

10) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XLIII/393/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych, zgodnie z przedstawioną propozycją. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 
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16. 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 2022 (dotyczy 
jednostek: PINB, ZS nr 2). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany 
planu finansowego na rok 2022 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi 
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz dokonanie 
zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022 po stronie wydatków realizowanych przez: 
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w zakresie zadań zleconych; 
2) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany, 
2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa, 
3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

Proponowane zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XLIII/394/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych, zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 (dotyczy 
jednostek: ZS nr 2, SOSW). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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 oraz zadań realizowanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany  
planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022 po stronie wydatków realizowanych przez: 
1) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
2) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Koluszkach w zakresie zadań własnych 

oraz zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80105 Przedszkola specjalne, rozdziału 

80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80195 Pozostała działalność. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XLIII/395/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 kwietnia 2022 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 18 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę 11.037,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

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

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.76.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022  
(na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1749/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 kwietnia 
2022 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów oraz po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, 
rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i zostają dokonane  
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.76.2022 z dnia 14 kwietnia 
2022 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 20 do protokołu. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych 

na rok 2022 (dotyczy jednostki: PINB). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2022 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór 
budowlany. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego  
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik  
nr 21 do protokołu. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych, nie zgłaszano wolnych wniosków. 



str. 11 

 

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2925E 
w Kurowicach Kościelnych. 

2) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2924E w Kurowicach. 

3) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
w celu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2925E 
w Kurowicach Kościelnych. 

4) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydaniu zgody właścicielskiej na wycinkę drzewa 
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E w Zofiówce. 

5) Zarząd Powiatu podpisał umowę z Powiatem Zgierskim w sprawie przekazania dotacji 
na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2022 roku. 

6) Zarząd powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
w sprawie przyznania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów dowozu 
uczniów do szkół podstawowych na Dni Drzwi Otwartych. 

7) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1744/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
Funduszu Pomocy 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1745/2022 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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c) Nr 1746/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych  
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1747/2022 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 2022 (dotyczy 
jednostek: PINB, ZS nr 2) – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 1748/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 (dotyczy 
jednostek: ZS nr 2, 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 1749/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022 (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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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g) Nr 1750/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2022  
(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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

h) Nr 1751/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych na rok 2022 (dotyczy jednostki: PINB) – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

i) Nr 1752/2022 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach 
zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

j) Nr 1753/2022 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków 
dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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k) Nr 1754/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie 
do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Koluszkach oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

l) Nr 1755/2022 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja  
budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów 
obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” 
 – 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 X   

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    …………...……...………………….. 

Marta Stasiak    …………...……...………………….. 

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz …………...……...………………….. 


