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PROTOKÓŁ NR 67/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 23 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala 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 66/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła propozycję przyjęcia 
autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2020 – 2023. 

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023 obejmują wykaz przedsięwzięć realizowanych  
w latach 2020 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/155/2019 
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Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

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

Zaproponowano dokonanie zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 
obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 229 902,00 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2019 gminie Koluszki w ramach 
zawartego porozumienia dotyczącego powierzenia zarządu nad drogami 
powiatowymi – 130 844,00 zł; 

2) przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w łącznej wysokości 90 000,00 zł na realizację następujących zadań: 

a) „Woda źródłem życia” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach – 45 000,00 zł; 

b) „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 
w Koluszkach – 45 000,00 zł; 

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez: 

a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – kwota 7 210,00 zł; 

b) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach – kwota 1 848,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 589 483,67 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 329.483,67 zł w ramach następujących 
działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3 488,00 zł, 

b) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 216 500,00 zł, 

c) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 100 437,67 zł, 

d) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 9 058,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 260 000,00 zł w związku 
z wprowadzeniem do budżetu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości 
Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej”. 

Zaproponowano dokonanie zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć poprzez 
wprowadzenie do wykazu: 

1) projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego 
przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach Programu Operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) o wartości 233 586,17 zł  
z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 10 437,67 zł.  
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Projekt pierwotnie planowany był do realizacji w roku 2019, jednak w związku 
z niewykorzystaniem środków w wysokości 10 437,67 zł realizacja projektu 
zaplanowana została na lata 2019 – 2020; 

2) zadania pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole  
Szkół nr 2 w Koluszkach rozpoczętego w roku 2019.  
Wartość zadania została oszacowana na kwotę 50 000,00 zł. 
W 2019 roku na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 4 950,00 zł 
stanowiącą wkład własny Powiatu, natomiast limit wydatków ustalony dla roku 
2020 wynosi 45 050,00 zł. 
Źródłem finansowania wydatków w 2020 roku są środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 
45 000,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 50,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 359 581,67 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 775 104,69 zł. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę 
do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2020 – 2023. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała 
dokonanie zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 216 500,00 zł 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 775 104,69 zł, który sfinansowany 
zostanie nadwyżką z lat ubiegłych. 

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o kwotę 216 500,00 zł. 
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Proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok wynikają 
z konieczności wypłacenia należności z tytułu odsetek na podstawie wyroku Sądu 
Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi i postanowienia o oddaleniu 
wniosku o wstrzymanie wykonania ww. wyroków dotyczących rozliczenia zadania 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania Sesji Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zakończeniu obrad Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego posiedzenie Zarządu 
Powiatu wznowiono. 

po XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

6. 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 2020 (dotyczy następujących 
jednostek: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi  
w zakresie zadań własnych po stronie dochodów, w zakresie zadań własnych 
i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
po stronie wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 w zakresie zadań 
własnych realizowanych przez: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie wydatków; 

2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków; 

3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie wydatków; 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów 
i wydatków; 

5) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie dochodów. 
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Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziałów: 

a) 60014 Drogi publiczne powiatowe,  

b) 60095 Pozostała działalność; 

2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

3) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów: 

a) 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 

b) 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XVI/179/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 stycznia 2020 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych  
na rok 2020 (PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmiany planu finansowego na rok 2020 
realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie wydatków w zakresie 
zadań zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego na rok 
2020 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań 
własnych po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna; 

2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów: 

a) 85321 Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

b) 85395 Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XVI/180/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2020 r. w zakresie zadań własnych 
realizowanego po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 
216 500,00 zł w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała 
działalność. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XVI/181/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  

Proponowane zmiany wynikają z konieczności wypłacenia należności z tytułu odsetek 
na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
i postanowienia o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania ww. wyroków 
dotyczących rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”. 

W odniesieniu do tej sprawy wypowiedział się Pan Jerzy Gensler – radca prawny 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, który omówił zaproponowane rozwiązanie 
dotyczące złożenia skargi kasacyjnej, które konsultował również z Panem Piotrem 
Mrozowskim – radcą prawnym zatrudnionym w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

W ocenie Pana Jerzego Genslera, istnieją realne podstawy do złożenia do rozpoznania 
skargi kasacyjnej w zakresie odsetek, ze względu na rozbieżności w orzecznictwie. 

Uwzględniając fakt, że pozwany (Powiat Łódzki Wschodni) jest podmiotem publicznym, 
który podlega dyscyplinie finansów publicznych, Pan mecenas Gensler nadmienił,  
że ta okoliczność w ocenie niektórych sądów przemawia za tym, aby w przypadku 
zasądzenia kwot w związku z miarkowaniem odszkodowania, zasądzić odsetki 
od daty wyroku.  

Istniejące rozbieżności w ocenie Pana mecenasa, stanowią przesłankę, do przyjęcia 
przez sąd skargi kasacyjnej do rozpoznania. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego  
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gminie Andrespol,  
Powiat Łódzki Wschodni” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii przypomniał,  
że w 2019 roku wystąpiono do Wojewody Łódzkiego z prośbą o przyznanie dotacji 
celowej na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych na obszarze 
powiatu łódzkiego wschodniego, ze wskazaniem na potrzebę przeprowadzenia 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Janówka w gminie Andrespol.  

W rezultacie złożonego wniosku, Wojewoda Łódzki przyznał na ten cel dotację 
w wysokości 250 tys. zł. 

W związku z tym, Pan Naczelnik Michał Kotynia wystąpił do Zarządu Powiatu 
z prośbą o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych 
dla obrębu Janówka w gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”. 

Proponowany skład komisji: 

1) Przewodniczący – Michał Kotynia; 

2) Z-ca Przewodniczącego – Edward Kryński; 

3) Sekretarz Komisji – Marek Kłos; 

4) Członek – Justyna Królikowska; 

5) Członek – Damian Musiała. 

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej powierza się przygotowanie 
i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków 
określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania a zakończy pracę z chwilą 
wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z koniecznością wyłonienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego celem nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem 
planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Szacunkowa wartość zamówienia opiewa na kwotę nieprzekraczającą 50 000 zł,  
w związku z tym w ramach rozpoznania rynku wystąpiono do 3 potencjalnych 
wykonawców z zaproszeniem do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Pan Naczelnik nadmienił, że w ramach tego postępowania oferty podlegały ocenie 
w zakresie procentowej wartości nadzoru odniesionej do wartości nadzorowanej 
inwestycji. W rezultacie zostały złożone 3 oferty, na pełnienie funkcji inspektora  
nadzoru inwestorskiego, z następującymi cenami brutto i wartościami procentowymi 
inwestycji: 19 332,72 zł (0,33 %), 28 706,17 zł (0,49 %), 46 867,21 zł (0,80 %). 

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiło Drogowe Biuro Projektowe Krystian 
Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka, za cenę usługi stanowiącej  
0,33 % kwoty brutto udzielonych zamówień na roboty budowlane na drogach 
powiatowych w 2020 roku. 

Biorąc pod uwagę całkowitą wartość inwestycji planowanych do realizacji w 2020 roku, 
Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie 
wyboru oferty oraz o wyrażenie zgody na określone warunki projektu umowy  
z ww. wykonawcą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2020 roku. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 
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11. Ustalenie kierunku postępowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego po wyroku  
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia 
za szkodę osobową na drodze powiatowej. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje na temat wyroku Sądu Rejonowego 
dla Łodzi – Widzewa wydanego w sprawie z powództwa osoby poszkodowanej, 
przeciwko Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu o zadośćuczynienie i odszkodowanie.  
Sprawa została przez Powiat przegrana w całości. 

Pan Burzyński przybliżył Zarządowi Powiatu przedmiot sprawy i poinformował,  
że w 2017 roku na chodniku przy ul. Słowiańskiej w Andrespolu osoba fizyczna  
doznała urazu nogi. 

Odszkodowanie w wysokości 3 000 zł wypłacone przez ubezpieczyciela Powiatu 
nie było dla poszkodowanego satysfakcjonujące, dlatego wystąpił z pozwem przeciwko 
Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu o zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę 
osobową na drodze powiatowej. 

Na mocy wydanego wyroku, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa zasądził od pozwanego 
na rzecz powoda kwotę 5 000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia  
20 lipca 2017 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, kwotę 1 243,36 zł  
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 lipca 2017 r. do dnia zapłaty tytułem 
odszkodowania oraz kwotę 2 072 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Ponadto nakazano pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego 
dla Łodzi – Widzewa kwotę 587,76 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych. 

Pan mecenas Jerzy Gensler prowadzący tę sprawę zasugerował przesłanie wyroku  
do ubezpieczyciela Powiatu Łódzkiego Wschodniego (Compensa V.I.G. S.A.  
w Warszawie), z powołaniem się na polisę ubezpieczenia OC Powiatu z daty zdarzenia, 
wraz z wnioskiem o realizację wyroku na rzecz powoda, w ramach ubezpieczenia OC 
Powiatu.  

Pan Gensler uznał, że wnoszenie apelacji nie rokuje powodzenia i wyrok powinien  
zostać zrealizowany.  

Pan mecenas wskazał, że Compensa V.I.G. S.A. w Warszawie został przypozwany  
do procesu, ale nie wstąpił do niego jako interwenient uboczny, przez co utracił 
możliwość powoływania zarzutów nieprawidłowego prowadzenia przez Powiat Łódzki 
Wschodni procesu, w ewentualnym postępowaniu regresowym.  

Pan Gensler wyszczególnił, że termin do wniesienia zażalenia na koszty upływa  
28 stycznia 2020 r., a termin na złożenie apelacji upływa 4 lutego 2020 r. i jednocześnie 
poprosił o decyzję w przedmiocie apelacji przed jego upływem. 



10 

 

Kopia wyroku Sądu wraz z opinią radcy prawnego Pana Jerzego Genslera zawartą 
w korespondencji mailowej, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował, aby wystąpić  
do ubezpieczyciela Powiatu (Compensa V.I.G. S.A. w Warszawie) przesyłając wyrok  
Sądu Rejonowego i powołać się na polisę ubezpieczenia OC Powiatu z daty zdarzenia  
z wnioskiem o realizację wyroku na rzecz powoda, w ramach ubezpieczenia OC Powiatu.  

Zarząd Powiatu przychylił się do sugestii Pana Genslera, który uznał, że wnoszenie 
apelacji nie rokuje powodzenia. 

12. Przedstawienie pisma Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” 
z prośbą o objęcie patronatem i udzielenie wsparcia finansowego, w związku 
z imprezą: „Zaczarowany Świat”. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy pt. „Zaczarowany Świat”. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła pisemne wystąpienie 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, w którym zwrócono się  
z prośbą o objęcie patronatem i udzielenie wsparcia finansowego, w związku z imprezą: 
„Zaczarowany Świat”. Impreza odbywa się cyklicznie i zostanie zorganizowana przez  
ww. Stowarzyszenie w dniu 19 lutego 2020 r. w Koluszkach. 

 Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedmiotowym piśmie, którego kopia, 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe w kwocie 2 500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usługi wynajmu sali. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy pt. „Zaczarowany 
Świat” i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

Szczegółowe warunki realizacji usługi, o której mowa zostaną określone w odrębnej 
umowie.  

Do podpisania umowy upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

W związku z koniecznością opracowania raportu o stanie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok 2019, Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o powołanie Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Powiatu. 

Proponowany skład zespołu: 

1) Marta Stasiak – Przewodnicząca Zespołu, 

2) Iwona Walter – Wisiałkowska – Wiceprzewodnicząca Zespołu, 

3) Barbara Ignatowska, 

4) Małgorzata Szelest, 

5) Zbigniew Burzyński, 

6) Bogusław Biliński, 

7) Urszula Łużniak, 

8) Krzysztof Błaszczyk, 

9) Elżbieta Gal – Krogulska, 

10) Ewa Redmann, 

11) Arkadiusz Niecka, 

12) Mirosław Nowicki, 

13) Ewa Krzemieniewska, 

14) Krzysztof Supera, 

15) Małgorzata Pacho – Kuląg, 

16) Michał Kotynia, 

17) Patryk Gala – sekretarz Zespołu. 

Do zadań Zespołu, o którym mowa należeć będzie opracowanie raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o powołaniu Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach 
unijnego programu Erasmus+ przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie przez  
Pana Krzysztofa Serwę – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach wniosku  
o dofinansowanie projektu pn. „Looking forward – praktyki zawodowe we Włoszech”  
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w ramach unijnego programu Erasmus+, który jest reprezentowany i prowadzony  
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 
142A, 02-305 Warszawa. 

Planowana jest organizacja praktyk zawodowych dla 30 uczniów.  

Dofinansowanie będzie opiewało na kwotę około 43 tys. euro.  

Projekt nie wymaga wkładu własnego. 

Termin realizacji projektu wyznaczono od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

Termin składania wniosków wyznaczony jest do dnia 5 lutego 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus+ przez Dyrektora Zespołu 
Szkół nr 1 w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 

Dyrektorowi ZS nr 1 w Koluszkach udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i składania oświadczeń woli oraz wiedzy 
w imieniu i na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z zamiarem dotyczącym 
uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus +. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie 
dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2020 r. na zadanie  
z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie 
wniosku o przyznanie dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego  
na zadanie z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2020 r. 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok na realizację tego zadania 
zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 125 000,00 zł. 

Pani Naczelnik przypomniała, że do końca stycznia 2020 r. istnieje możliwość  
składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  
o dofinansowanie zadania.  

Nakłady na realizację zadania zostały oszacowane na około 217 000,00 zł. 

Dofinansowanie tego zadania ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego 
nie może przekroczyć 80 % kosztów całkowitych zadania, natomiast wnioskowana  
kwota nie może być wyższa niż 100 000,00 zł. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie 
wniosku o przyznanie dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2020 r. 
na zadanie z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej i podjął w tej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: 
„Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach.” 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na powierzenie Panu Pawłowi Lewiakowi – Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: 
„Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach.”, dofinansowanego w formie dotacji przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach 
konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że Powiat Łódzki Wschodni pozyskał z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi środki finansowe 
w wysokości 45 000,00 zł na realizację tego zadania. 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach zostaje 
zobowiązany do wykonania i rozliczenia ww. zadania w terminie i na zasadach 
ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie  
o finansach publicznych oraz zawartej umowie o dofinansowanie tego zadania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na powierzenie Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza  
w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: „Utworzenie pracowni 
edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach.” 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
obowiązków związanych z realizacją zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej  
pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na powierzenie Panu Waldemarowi Puczyńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2  
w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania: „Utworzenie pracowni 
edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Koluszkach”, dofinansowanego w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny 
edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że Powiat Łódzki Wschodni pozyskał z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi środki finansowe 
w wysokości 45 000,00 zł na realizację tego zadania. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na powierzenie Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach obowiązków związanych 
z realizacją zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 

18. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach. 

Aneks nr 2 jest związany z potrzebą zatrudnienia 3 nauczycieli na zastępstwo 
za nauczyciela kontraktowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim, w wymiarze 
łącznym 26 godzin.  

Zmiana ujęta w ramach aneksu będzie dotyczyła stanowisk zamiejscowych Poradni 
w Tuszynie i w Rzgowie.  

Aneks będzie generował dodatkowe koszty finansowe z tytułu wynagrodzeń,  
ze względu na fakt, że zatrudnieni na zastępstwo nauczyciele mają wyższy stopień 
awansu zawodowego (nauczyciele dyplomowani) od nauczyciela zastępowanego. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 2 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Koluszkach. 

19. Rozpatrzenie pisma dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach dotyczącego prośby o przydzielenie dodatkowych godzin zajęć  
świetlicy w Ośrodku w II półroczu roku szkolnego 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach dotyczące prośby o przydzielenie dodatkowych  
godzin zajęć świetlicy w Ośrodku w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 o 5 godzin. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że pierwotnie Dyrektor SOSW w Koluszkach występował  
z wnioskiem o przyznanie dodatkowych 9 godzin zajęć w świetlicy, jednak po ponownej 
analizie organizacji zajęć w SOSW uznano, że przyznanie 5 dodatkowych godzin 
świetlicowych zabezpieczy potrzeby Ośrodka do końca roku szkolnego 2019/2020.  

Pani Małgorzata Szelest dodała, że największe potrzeby w tym zakresie dotyczą godzin 
porannych (przed rozpoczęciem zajęć w SOSW w Koluszkach) i godzin popołudniowych 
(po zakończeniu zajęć). 

Pani Naczelnik Szelest przypomniała również, że w ubiegłym roku szkolnym  
było przyznanych 25 godzin świetlicowych, na ten rok zaplanowano 20 godzin,  
ponieważ przy tworzeniu arkusza organizacji zajęć na rok szkolny 2019/2020 nie było 
wiadomo jaka będzie faktyczna ilość dzieci w SOSW.  

Miesięczny koszt dodatkowych godzin wyniesie 1 336,51 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonych pismach. 

Kopia pisma dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach 
wraz z jego uzupełnieniem, stanowią załączniki nr. 19 – 20 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Koluszkach dotyczącego prośby o przydzielenie dodatkowych godzin zajęć świetlicy 
w Ośrodku w II półroczu roku szkolnego 2019/2020. 
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20. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu poinformowała o przekazaniu  
przez Panią Jolantę Truszczyńską – Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach, dokumentacji związanej z przebudową budynku WTZ, w związku 
z zamiarem ubiegania się o przyznanie środków finansowych na dofinansowanie 
tego przedsięwzięcia. 

Jeśli chodzi o dofinansowanie takich działań, do dnia 28 lutego 2020 r. istnieje 
możliwość składania wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych o dofinansowanie zadań.  

W odniesieniu do omawianych zagadnień, Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta  
Łódzki Wschodni nadmieniła, że jest to taka forma dofinansowania, jak w przypadku 
zadania dotyczącego budowy windy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach oraz remontu łazienki w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach, które są przewidziane do realizacji w tym roku. 

 Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z lokat wolnych środków budżetowych, 
dokonanych w 2019 roku. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zostało założonych 
10 lokat wolnych środków budżetowych. 
Uzyskane dochody z oprocentowania lokat wyniosły 108 340,83 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, które 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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

przed Sesją Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

 Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach dotyczącego prośby o przydzielenie dodatkowych  
godzin zajęć świetlicy w Ośrodku w II półroczu roku szkolnego 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu ustalił kierunek postępowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
po wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w sprawie odszkodowania 
i zadośćuczynienia za szkodę osobową na drodze powiatowej. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 617/2020 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 2020 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

2) Nr 618/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (PCPR) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

3) Nr 619/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 – 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”. 

4) Nr 620/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego 
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

5) Nr 621/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  
przy realizacji planowanych inwestycji na drogach powiatowych na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2020 roku – 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”. 

6) Nr 622/2020 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy pt. „Zaczarowany Świat” – 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”. 

7) Nr 623/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 – 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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8) Nr 624/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego 
programu Erasmus+ przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 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”. 

9) Nr 625/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie  
dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2020 r. na zadanie 
z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – 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”. 

10) Nr 626/2020 w sprawie powierzenia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją 
zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym 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”. 

11) Nr 627/2020 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
obowiązków związanych z realizacją zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej  
pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach” 



21 

 

 – 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 …………...………………….. 


