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PROTOKÓŁ NR 200/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

90 – 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, 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 protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Protokoły: Nr 197/22, Nr 198/22, Nr 199/22  
z posiedzeń Zarządu Łódzkiego Wschodniego. 

4. 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 Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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 marca 2022 r. ustalone w wysokości 91 827 105,49 zł 
zostały wykonane na kwotę 27 591 324,53 zł, co stanowi 30,05 % planu, w tym: 

 dochody bieżące ustalone w wysokości 74 966 070,49 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 25 740 868,23 zł (34,34 % planu), 

 dochody majątkowe ustalone w wysokości 16 861 035,00 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 1 850 456,30 zł (10,97 % planu). 

Przychody ustalone w wysokości 22 318 848,52 zł po zmianach na dzień 31 marca 
2022 r. zrealizowano na kwotę 32 132 150,74 zł, co stanowi 143,97 % planu. 

Wydatki po zmianach na dzień 31 marca 2022 r. ustalone na kwotę 114 145 954,01 zł 
zostały wykonane w wysokości 20 177 259,14 zł, co stanowi 17,68 % planu, w tym: 

 wydatki bieżące ustalone na kwotę 73 759 192,22 zł zostały zrealizowane  



str. 2 

 

w wysokości 18 105 576,08 zł, co stanowi 24,55 % planu, 

 wydatki majątkowe ustalone na kwotę 40 386 761,79 zł zostały zrealizowane  
w wysokości 2 071 719,06 zł, co stanowi 5,13 % planu. 

Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, że w I kwartale 2022 roku udzielono  
umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ogólnej kwocie 1 206,22 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął  
informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I kwartał 2022 r. 
oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  
w I kwartale 2022 roku. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 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. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 
(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 
własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 
Technika, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące i rozdziału 80195 Pozostała 
działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 i podjął w tej sprawie  
uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostki: ZS nr 2 
w Koluszkach). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1757/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 kwietnia 
2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022, 
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 planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 
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Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 801, rozdziału 80115, rozdziału 80120, 
rozdziału 80195 i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostki: ZS nr 2). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2022 po stronie wydatków  
w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2  
w Koluszkach na rok 2022 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 

Licea ogólnokształcące, rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach 
innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych, rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją  
zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego 



str. 4 

 

podjęła Uchwałę Nr XLIII/391/2022 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji 
rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 
w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczego. 

W związku z tą uchwałą proponuje się powierzenie Pani Katarzynie Mrówce – 
Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, 
obowiązków związanych z realizacją w latach 2022 – 2026 zadania z zakresu 
administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego. 

Pani Katarzyna Mrówka zostaje zobowiązana do realizowania i rozliczania niniejszego 
zadania w terminach i na zasadach ustalonych w szczególności w ustawie Prawo 
zamówień publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz w porozumieniu 
nr MEiN/2022/DWEW/924 zawartym w dniu 13 kwietnia 2022 r. pomiędzy Powiatem 
Łódzkim Wschodnim a Ministrem Edukacji i Nauki. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

9. 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) 

Pani Małgorzata Szelest przestawiła propozycję ustalenia wysokości dodatków 
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.  

Pani Naczelnik przypomniała, że 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. 

Przedstawiono informację na temat puli środków finansowych przeznaczonych  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok, do dyspozycji na ten cel. 

Pani Szelest przypomniała wysokość dodatków motywacyjnych przyznanych przez 
Zarząd Powiatu na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  
dla wszystkich dyrektorów i zaproponowała, aby przyznać dodatek motywacyjny 
wszystkim dyrektorom na okres od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.  
w jednakowej wysokości. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił wysokość 
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, zgodnie z propozycją i podjął  
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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10. Uzgodnienie zakresu i czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w Zespole 
Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  
w Koluszkach, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o uzgodnienie zakresu i czasu 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w tej Szkole.  

W związku z wydanym orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia  
klasy trzeciej kształcącego się w zawodzie Technik elektryk, zaproponowano nauczanie 
indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo, od dnia 9 maja 2022 r. do dnia  
24 czerwca 2022 r. (do końca zajęć dydaktycznych). 
Koszt dojazdu do ucznia we wskazanym czasie, wyniesie około 3 000 zł, ponadto  
będzie do poniesienia koszt związany z wynagrodzeniem nauczycieli. 

Kopia pisma Dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach w niniejszej sprawie, stanowi załącznik nr 9  
do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu uzgodnił zakres 
i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach, 
zgodnie z przedstawioną propozycją. 

11. Uzgodnienie zakresu i czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w Zespole 
Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o uzgodnienie zakresu i czasu 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w tej Szkole.  

W związku z wydanym orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia  
klasy drugiej kształcącego się w zawodzie Technik mechatronik, zaproponowano 
nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo, od dnia 4 maja 2022 r.  
do dnia 24 czerwca 2022 r., przeprowadzane na wniosek rodzica w formie zdalnej. 
Koszt związany z wynagrodzeniem nauczycieli wraz z pochodnymi wyniesie 6 942,93 zł. 

Kopia pisma Dyrektora ZS nr 2 w Koluszkach w tej sprawie, stanowi załącznik nr 10  
do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu uzgodnił zakres i czas 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach, 
zgodnie z przedstawioną propozycją. 

12. Akceptacja arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację 
arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 
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Arkusz został zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe nauczycieli  
oraz przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że arkusz został skonstruowany w oparciu o uzgodnienia 
poczynione z Zarządem. 

W arkuszu zaplanowano 15 oddziałów klasowych, w tym 3 oddziały klasy pierwszej 
oraz uwzględniono za zgodą Zarządu godziny ponadwymiarowe dla Dyrektora Szkoły  
w ilości 2 godzin tygodniowo oraz podziały na grupy. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
arkusz organizacji roku szkolnego 2022/2023 I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach. 

13. Zatwierdzenie projektu odpowiedzi Powiatu na pismo Wójta Gminy Brójce 
GPS.7230.8.3.2022.KW – odpowiedź dotyczy propozycji zmian w porozumieniu 
zawartym dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania Gminie Brójce zadania 
zarządzania drogami powiatowymi na obszarze Gminy Brójce. 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska przedstawiła projekt odpowiedzi Powiatu Łódzkiego  
Wschodniego na pismo Wójta Gminy Brójce, dotyczącą propozycji zmian  
w porozumieniu zawartym dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania  
Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze Gminy Brójce. 
Jest to związane z protokolarnym przekazaniem firmie Budimex placu budowy 
odcinka drogi powiatowej nr 1164E. 

Wystąpienie dotyczy wyłączenia z zakresu porozumienia drogi powiatowej nr 1164E 
w zakresie w jakim jest prowadzone zadanie inwestycyjne „Budowa drogi wojewódzkiej 
Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie Gminy Brójce”. 

Szczegóły sprawy zostały zawarte w piśmie Wójta Gminy Brójce, którego kopia stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 

W przypadku wyłączenia odcinka ww. drogi powiatowej z zakresu objętego 
porozumieniem, zmianie ulegnie długość dróg powiatowych na terenie gminy Brójce, 
co będzie również skutkowało zmianą wartości dotacji przewidzianej na realizację 
porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych. 
Wysokość tej dotacji po zmianach wynosić będzie 328 977,00 zł.  
W związku z tym, zaproponowano Gminie Brójce, aby zaakceptowała przedstawioną 
propozycję. 

Szczegółowe informacje i obliczenia dotyczące zmiany długości dróg powiatowych 
na terenie gminy Brójce, zostały zawarte w przedłożonym projekcie odpowiedzi,  
który stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził projekt 
odpowiedzi na wystąpienie Wójta Gminy Brójce. 
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14. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 
2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem 
przyłącza gazowego (Decyzja 8U/2022). 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu prowadzenia 
robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego. 
Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16,  
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 19, 90-042 Łódź,  
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2923E – działka o numerze ewid. 220/2 
w obrębie Bukowiec, gmina Brójce, w celu umieszczenia urządzeń – przyłącza gazowego 
jak na załączniku graficznym, który stanowi integralną część zezwolenia, o powierzchni 
1,00 m2, począwszy od dnia 6 maja 2022 roku. 
Opłata z tym związana wynosi 65,75 zł. 

Projekt decyzji w omawianej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję  
o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu,  
gm. Brójce w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego 
(Decyzja 8U/2022). 

15. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 
2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem 
przyłącza gazowego (Decyzja 9U/2022). 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu prowadzenia 
robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego. 
Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 19, 90-042 Łódź,  
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2923E – działka o numerze ewid. 220/2 
w obrębie Bukowiec, gmina Brójce, w celu umieszczenia urządzeń – przyłącza gazowego 
jak na załączniku graficznym, który stanowi integralną część zezwolenia, o powierzchni 
1,00 m2, począwszy od dnia 7 maja 2022 roku. 
Opłata z tym związana wynosi 65,48 zł. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydaniu 
zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu 
prowadzenia robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego (Decyzja 9U/2022). 

16. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 
2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem 
przyłącza gazowego (Decyzja 10U/2022). 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu prowadzenia 
robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego. 
Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 19, 90-042 Łódź,  
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2923E – działka o numerze ewid. 220/2 
w obrębie Bukowiec, gmina Brójce, w celu umieszczenia urządzeń – przyłącza gazowego 
jak na załączniku graficznym, który stanowi integralną część zezwolenia, o powierzchni 
1,00 m2, począwszy od dnia 6 maja 2022 roku. 
Opłata z tym związana wynosi 65,75 zł. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję  
o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu,  
gm. Brójce w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego 
(Decyzja 10U/2022). 

17. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 
2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu umieszczenia przyłącza gazowego (Decyzja 
10R/2022). 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu prowadzenia 
robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego. 
Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 19, 90-042 Łódź,  
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2923E – działka o numerze ewid. 220/2 
w obrębie Bukowiec, gmina Brójce, w celu umieszczenia urządzeń – przyłącza gazowego 
jak na załączniku graficznym, który stanowi integralną część zezwolenia – zajęcie łącznie 
3,75 m2 zieleńca, od dnia 5 maja 2022 r. do dnia 6 maja 2022 roku. 
Opłata z tym związana wynosi 45,00 zł. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję  
o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce 
w celu umieszczenia przyłącza gazowego (Decyzja 10R/2022). 

18. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 
2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu umieszczenia przyłącza gazowego (Decyzja 
11R/2022). 
(referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu prowadzenia 
robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego. 
Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 
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33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 19, 90-042 Łódź,  
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2923E – działka o numerze ewid. 220/2 
w obrębie Bukowiec, gmina Brójce, w celu umieszczenia urządzeń – przyłącza gazowego 
jak na załączniku graficznym, który stanowi integralną część zezwolenia – zajęcie łącznie 
2,25 m2 zieleńca, od dnia 4 maja 2022 r. do dnia 5 maja 2022 roku. 
Opłata z tym związana wynosi 27,00 zł. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję  
o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce 
w celu umieszczenia przyłącza gazowego (Decyzja 11R/2022). 

19. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 
2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu umieszczenia przyłącza gazowego (Decyzja 
12R/2022). 
(referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu prowadzenia 
robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego. 
Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 19, 90-042 Łódź,  
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2923E – działka o numerze ewid. 220/2 
w obrębie Bukowiec, gmina Brójce, w celu umieszczenia urządzeń – przyłącza gazowego 
jak na załączniku graficznym, który stanowi integralną część zezwolenia – zajęcie  
łącznie 2,25 m2 zieleńca, od dnia 4 maja 2022 r. do dnia 5 maja 2022 roku. 
Opłata z tym związana wynosi 27,00 zł. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydaniu 
zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 2923E w Bukowcu, gm. Brójce w celu 
umieszczenia przyłącza gazowego (Decyzja 12R/2022). 

20. Przedstawienie informacji dotyczącej rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 
mieszkańców, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łodzi od dnia 1 stycznia 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2021 r.  

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła informację 
dotyczącą rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, które 
wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2021 roku oraz zbiorczą informację  
o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2021 roku. 

W okresie sprawozdawczym, do Starostwa wpłynęło 5 skarg oraz 3 wnioski,  
wszystkie zostały rozpatrzone w terminie określonym przez ustawę Kodeks 
postępowania administracyjnego zgodnie z właściwością.  
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Ponadto wpłynęły 2 wnioski, do rozpatrzenia których właściwym jest inny organ,  
dlatego w terminie zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego zostały 
przekazane organom właściwym do rozpatrzenia. 

Pani Naczelnik poinformowała również, że w 2021 roku do Starostwa wpłynęły  
4 petycje, z czego: 

 w trzech przypadkach pozostawiono petycje bez rozpatrzenia; 

 jedna petycja została rozpatrzona i uznana za bezzasadną. 

Pisemna informacja o rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,  
które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2021 r. i o petycjach 
rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2021 r., stanowi załącznik nr 19  
do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pan Starosta przedstawił treść pisemnej informacji z XLIII Sesji Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach i była prowadzona w trybie zdalnym. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

2) Pani Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ przedstawiła projekt  
uchwały Zarządu Powiatu, w którym zaproponowano uchylenie uchwały własnej  
Nr 1753/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku 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”. 

Szczegółowe informacje na temat potrzeb uchylenia ww. uchwały, zostały  
zawarte we wniosku Komisji Przetargowej, którego kopia stanowi załącznik nr 21  
do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o uchyleniu uchwały własnej Nr 1753/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku,  
zgodnie z propozycją i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22  
do protokołu. 

3) Dyskutowano na temat potrzeby zwołania Sesji Rady Powiatu w trybie 
nadzwyczajnym. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu uzgodnił zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania  
w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach oraz w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach. 

2) Zarząd Powiatu zaakceptował arkusz organizacji roku szkolnego 2022/2023 I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu zatwierdził projekt odpowiedzi Powiatu na pismo Wójta Gminy Brójce  
– odpowiedź dotyczy propozycji zmian w porozumieniu zawartym dnia 29 kwietnia 
2020 roku w sprawie przekazania Gminie Brójce zadania zarządzania drogami 
powiatowymi na obszarze Gminy Brójce. 

4) Zarząd Powiatu podjął decyzje o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej 
2923E w Bukowcu, gm. Brójce: 
a) w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem przyłącza gazowego 

(Decyzje: 8U/2022, 9U/2022, 10U/2022); 
b) w celu umieszczenia przyłącza gazowego (Decyzje: 10R/2022, 11R/2022, 12R/2022). 

5) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami dotyczącymi rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków mieszkańców, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łodzi  
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz zbiorczej informacji  
o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2021 r. 

c) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1757/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS)  – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

b) Nr 1758/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostki: ZS nr 2  
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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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c) Nr 1759/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostki: 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

d) Nr 1760/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

e) Nr 1761/2022 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania  
z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

f) Nr 1762/2022 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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g) Nr 1763/2022 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 1753/2022 z dnia  
21 kwietnia 2022 roku 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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

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


