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PROTOKÓŁ NR 71/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 20 lutego 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 70/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przedstawienie pism dyrektorów szkół/placówek oświatowych prowadzonych  
przez Powiat Łódzki Wschodni w sprawie zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników 
niepedagogicznych. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała o pismach wystosowanych przez dyrektorów szkół/placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w sprawie zwiększenia 
wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych. 

Proponowana przez pracowników minimalna kwota podwyżki w przeliczeniu na pełen 
etat to 350 zł i wynika ona ze wzrostu minimalnej płacy od 1 stycznia 2020 roku 
(w kwocie 2 600 zł). Pracownicy umotywowali swoją prośbę zwiększeniem zakresu 
obowiązków i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz wzrostem cen, inflacją 
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i podniesieniem wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Pracownicy proszą 
o przeprowadzenie podwyżek w sposób zapewniający utrzymanie dotychczasowych 
różnic w proporcjach zarobków na poszczególnych stanowiskach, występujących  
przede wszystkim z uwagi na zakres, sposób wykonywania i charakter powierzonych 
obowiązków oraz odpowiedzialności za tym idącej. 

Kopie pism dyrektorów stanowią załączniki nr. 3 – 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Obecnie nie ma możliwości dokonania takiego zwiększenia wynagrodzeń. 

Dyskutowano na temat ewentualnego utworzenia tzw. Centrum Usług Wspólnych  
jako wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, która świadczyłaby usługi na rzecz 
jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

5. Zatwierdzenie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 
Powiat Łódzki Wschodni, na rok szkolny 2020/2021. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła propozycję oferty edukacyjnej szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, na rok szkolny 
2020/2021. 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach zaproponowano  
prowadzenie naboru do 4 oddziałów klas pierwszych: 

1) 1A (jęz. ang., matematyka, informatyka), 

2) 1B (biologia, chemia, fizyka), 

3) 1C jęz. polski, historia, WOS), 

4) 1D (jęz. ang., geografia, matematyka). 

W Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach w Technikum nr 1 zaproponowano prowadzenie 
naboru do 4 oddziałów klas pierwszych: 

1) I TE (technik elektryk), 

2) I TI (technik informatyk), 

3) I TPS (technik pojazdów samochodowych), 

4) I TM (technik mechanik). 

W ZS nr 1 w Koluszkach w Branżowej Szkole I stopnia zaproponowano prowadzenie 
naboru do 3 oddziałów klas pierwszych: 

1) 1 m (mechanik pojazdów samochodowych), 

2) 1 mm (mechanik – monter maszyn i urządzeń), 

3) 1 w (klasa wielozawodowa). 
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W Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach w Technikum nr 2 zaproponowano prowadzenie 
naboru do 4 oddziałów klas pierwszych: 

1) I L (technik logistyk), 

2) I M (technik mechatronik), 

3) I T (technik teleinformatyk), 

4) I A (technik automatyk). 

W ZS nr 2 w Koluszkach w II Liceum Ogólnokształcącym zaproponowano prowadzenie 
naboru do 1 oddziału klasy pierwszej: policyjno – pożarniczej. 

W ofercie edukacyjnej uwzględniono informacje o placówkach: 

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koluszkach w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach,  

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach (wraz z zamiejscowymi 
stanowiskami pracy w Tuszynie i w Rzgowie),  

– Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach, 

– Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. 

Przedstawiono dane na temat przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania, 
języków obcych oraz przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym zestawieniu, które stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził ofertę 
edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, 
na rok szkolny 2020/2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu XIII Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na współorganizację z Gminą Nowosolna oraz Powiatowym Zrzeszeniem „Ludowe 
Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” XIII Turnieju Tenisa Stołowego – 
Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza, który odbędzie się w dniu 7 marca 2020 r. 
w Starych Skoszewach w gminie Nowosolna na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że wskazane wydarzenie ma charakter cykliczny i było ujęte 
w harmonogramie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na 2020 rok. 
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Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe w łącznej wysokości nieprzekraczającej 2 000,00 na realizację tego zadania: 
1) kwotę nieprzekraczającą 500,00 zł na pokrycie kosztów związanych 

z wynagrodzeniem sędziów; 
2) kwotę nieprzekraczającą 1 500,00 zł na zakup nagród dla uczestników turnieju. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu XIII Turnieju Tenisa Stołowego – 
Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Do zawarcia umowy z Gminą Nowosolna oraz Powiatowym Zrzeszeniem „Ludowe 
Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, związanej z określeniem zadań 
leżących po stronie każdego ze współorganizatorów upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego, 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

7. Przedstawienie wniosku Trenera Reprezentacji Polski Kobiet w Siatkonodze  
o wsparcie organizacji pierwszych kobiecych mistrzostw Polski w siatkonodze  
w postaci sfinansowania wynajmu hali sportowej na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu Trenera Reprezentacji Polski 
Kobiet w Siatkonodze o wsparcie organizacji pierwszych kobiecych mistrzostw Polski 
w siatkonodze w postaci sfinansowania wynajmu hali sportowej na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. Mistrzostwa odbędą się w dniu 7 marca 2020 r., turniej 
jest współorganizowany przez GOSTiR Rzgów, GLKS Zawiszę Rzgów oraz Klub Sportowy 
Blokers Łódź pod patronatem honorowym Burmistrza Rzgowa. 
Główna część turnieju w tym jego finały odbywać się będą na hali GOSTiR w Rzgowie. 

Kopia złożonego wniosku stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Powiat dysponuje dwoma salami gimnastycznymi na terenie szkół, które mógłby 
udostępnić. Dyskutowano na temat ewentualnego udostępnienia hali sportowej 
w Tuszynie na potrzeby rozgrywek przez Burmistrza Tuszyna. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu uznał, że nie ma możliwości 
przeznaczenia z budżetu Powiatu środków finansowych na ten cel. 

Rozważano możliwość uwzględnienia takiej imprezy w harmonogramie imprez 
sportowych na 2021 rok. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na wniosek Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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 zadań własnych i zadań realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach działu 801 
Oświata i wychowanie, rozdziałów:  

– 80115 Technika, 

– 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. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2020 (dotyczy jednostki: ZS nr 2 w Koluszkach). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 651/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 lutego  
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Zmiany dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów: 80115 i 80152. 

Zmian w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostek: DPS w Lisowicach, PCPR). 

 (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 2020 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych dla: 
1) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany w planach finansowych dotyczą następujących działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

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

2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdziału 85220 Jednostki 
specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Referat Promocji Powiatu i Informacji; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 13 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Dom 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie 
przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze składników rzeczowych od firmy 
„Rossmann”. 

Przedmiotem darowizny są produkty kosmetyczne, chemia domowa pełnowartościowa 
i niepełnowartościowa o wartości szacunkowej 15 520,86 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na przyjęcie tej darowizny i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 
do protokołu. 

Do zawarcia stosownej umowy z darczyńcą upoważniono Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych” w 2019 r.  

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r. 
z budżetu samorządu województwa łódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów 
rolnych” w 2019 r. 

Dotacja przyznana w wysokości 12 300,00 zł została wykorzystana w całości. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
przyznanych na realizację zadań w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA” w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych przyznanych na realizację zadań w ramach projektu 
pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” w 2019 r. 

Kwota przyznanej/otrzymanej dotacji wynosi 108 746,47 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni  
na realizację zadań publicznych w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów przez 
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2019 r.  

Dotacje przyznane w wysokości 438 400,00 zł została wykorzystana na kwotę 
434 345,64 zł.  

Kwota niewykorzystanej dotacji: 4 054,36 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów  
przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg 
powiatowych i gminnych w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień i umów 
przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r. na realizację zadań z zakresu utrzymania  
dróg powiatowych oraz wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie 
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zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r. na realizację 
zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych i gminnych. 

Dotacje otrzymane w wysokości 339 370,00 zł zostały wykorzystane w całości. 

Dotacje udzielone na kwotę 4 935 353,80 zł zostały wykorzystane na kwotę  
4 682 492,39 zł.  

Kwota niewykorzystanych dotacji: 252 861,41 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wyniki rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadania pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowej przyznanej na podstawie zawartej umowy przez Powiat 
Łódzki Wschodni z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na realizację zadania pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego  
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w 2019 r. 

Dotacja przyznana w wysokości 80 000,00 zł została wykorzystana w całości. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 19 
do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji otrzymanej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji otrzymanej na podstawie zawartej umowy przez Powiat Łódzki 



10 

 

Wschodni z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny”  
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w 2019 r. 

Dotacja przyznana w wysokości 32 465,00 zł została wykorzystana w całości. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowej przyznanej na podstawie zawartej umowy przez Powiat 
Łódzki Wschodni z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego” w 2019 r. 

Dotacja przyznana w wysokości 84 245,00 zł została wykorzystana w całości. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 21 
do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki 
Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej 
oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów 
przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r. na realizację zadań z zakresu oświaty, 
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edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Dotacje udzielone na kwotę 169 944,90 zł zostały wykorzystane na kwotę 169 733,01 zł. 

Kwota niewykorzystanych dotacji: 311,89 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów  
przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci  
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań 
z zakresu polityki społecznej w 2019 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień 
i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania  
dzieci w rodzinach zastępczych oraz zadań z zakresu polityki społecznej w 2019 r.  
oraz zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie 
zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań  
z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych oraz zadań z zakresu polityki społecznej w 2019 r. 

Dotacje przyznane w wysokości 664 016,62 zł zostały wykorzystane w całości. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 23  
do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie usługi wycinki drzew z pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 1151E. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska przypomniał, że w związku z koniecznością wycinki 64 drzew 
liściastych z pasa drogowego drogi powiatowej w celu przygotowania terenu 



12 

 

pod inwestycję przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Pan Naczelnik przypomniał, że dotyczy to zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”, którego realizacja 
ma być dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego. 

Pan Burzyński nadmienił, że do dnia dzisiejszego brak jest szczegółowych informacji 
na ten temat. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał jedynie informację,  
że ww. zadanie zostało ujęte na liście zadań powiatowych (do dofinansowania) 
określonych w przepisach.  

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z przepisami, Wojewoda przesyła te listy zadań 
do Prezesa Rady Ministrów, który na podstawie ustawy dokonuje ostatecznego 
zatwierdzenia tych list lub może dokonać zmian, przytoczył również ustawowy zapis. 

Pan Zbigniew Burzyński podkreślił, że w związku z brakiem ostatecznej informacji,  
nie są znane kwoty dofinansowania dla tego zadania inwestycyjnego. 

Dodał, że w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok została całkowita 
przyjęta wartość zadania, wynikająca z kosztorysu (ponad 2 mln zł, w tym 578 tys. zł  
po stronie Powiatu, a kwota 78 tys. zł została przewidziana na wykonanie nasadzeń 
zastępczych, które należy wykonać w związku z realizacją inwestycji).  

Przyjęto założenie, że 50 % środków na to zadanie pozyskane zostanie z Funduszu  
Dróg Samorządowych a brakujące 500 tys. zł z Gminy Nowosolna. 

Pan Naczelnik dodał, że obecnie zabezpieczony jest w budżecie Powiatu wkład własny  
w wysokości 578 tys. zł oraz deklaracja Gminy Nowosolna o dofinansowaniu tego 
zadania kwotą 250 tys. zł. 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że zgodnie z decyzją na wycinkę drzew zezwala się 
na wycinkę drzew z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody 
(jeżeli na drzewach występują miejsca lęgowe gatunków chronionych, wówczas 
wymagane jest uzyskanie osobnej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Łodzi na zniszczenie tych gniazd.  

Pan Naczelnik poinformował, że takie gniazda istnieją, ale na dzień dzisiejszy 
nie są zasiedlone, zatem możliwe jest dokonanie usunięć tych gniazd między 
16 października a ostatnim dniem lutego.  

Pan Burzyński poinformował, że dokonano rozpoznania rynku, skierowano zaproszenie 
do 3 oferentów.  

W efekcie uzyskano jedną ofertę, którą przedstawiła firma SKY DESIGN Agencja 
Interaktywna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gdańska nr 147/149 lok. 6, 
90-536 Łódź, za cenę: 25 920,00 zł brutto.  

Kopia oferty stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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W związku z tym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru ww. oferty na wykonanie usługi wycinki drzew z pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 1151E. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie usługi wycinki drzew z pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 1151E.  

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 26 
do protokołu. 

22. Przedstawienie pisma skierowanego do Wójta Gminy Brójce w sprawie wycofania 
wypowiedzenia porozumienia dotyczącego dróg powiatowych na terenie gminy 
Brójce. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje o wystąpieniu skierowanym do Wójta 
Gminy Brójce z prośbą o pilne wycofanie wypowiedzenia porozumienia dotyczącego 
dróg powiatowych na terenie gminy Brójce, wchodzącego w życie z dniem 31 marca 
2020 r. Potwierdzenie w tym zakresie jest niezbędne do przygotowania aneksu  
do porozumienia na okres 12 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2020 roku i przekazania 
środków na realizację porozumienia w wysokości trzech transz miesięcznych. 

Kopia pisma skierowanego do Wójta Gminy Brójce stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że jako przyczynę wypowiedzenia ww. porozumienia 
przez Gminę Brójce wskazano niewystarczające środki finansowe na realizację zadań 
związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi. 

Pan Zbigniew Burzyński odniósł się do rozmowy z Wójtem Gminy Brójce, który 
zadeklarował realizację przez Gminę bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Brójce, 
ale domagał się, aby przejąć część administracyjną zadań objętych porozumieniem.  

Pan Naczelnik przypomniał, że z wszystkimi gminami są zawarte porozumienia  
dotyczące zarządzania drogami powiatowymi, w ramach których są wykonywane  
przez Gminy zadania administracyjne.  

W przypadku Gminy Brójce, która realizowała do końca 2019 r. zadania zarządzania 
drogami powiatowymi również na terenie Gminy Andrespol wprowadzono wyjątek, 
zgodnie z którym Powiat samodzielnie wydawał decyzje administracyjne na obszarze 
Gminy Andrespol. Jednak należałoby ujednolicić zakres zadań wykonywanych przez 
poszczególne gminy w ramach realizacji zadania w ramach zarządzania drogami 
powiatowymi na obszarze tych gmin. 
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W związku ze zgłaszanymi postulatami, w piśmie do Wójta Gminy Brójce wystąpiono 
również o oszacowanie miesięcznych nakładów czasowych na wykonywanie tych zadań 
i określenie propozycji finansowania w przeliczeniu na część etatu w proporcji do tych 
samych decyzji dotyczących dróg gminnych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu opowiedział się za realizacją 
przez Gminę Brójce zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie 
gminy Brójce, do końca 2020 roku. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację 
w 2020 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym 
Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na przeznaczenie środków finansowych do kwoty 2 800,00 zł  
na realizację w 2020 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach działań określonych 
w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Proponowana kwota jest zwiększona o 300 zł w porównaniu do środków 
przeznaczonych na ten cel w 2019 roku. 

W ramach tego wydarzenia planowanych jest do realizacji 5 zadań: 

– Bezpieczne wakacje 

– OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

– Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa 

– zajęcia z dziećmi w sali edukacyjnej 

– szkolenia w szkołach i na terenie jednostki z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

 Podczas tych wydarzeń zostaną również rozpropagowane materiały promocyjne 
Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na przeznaczenie środków finansowych na realizację w 2020 roku przez KP PSP działań 
określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.  

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu. 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem  
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkół 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak wystąpiła do zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na objęcie honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji 
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” dla uczniów szkół z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach, które odbędą się na terenie siedziby 
Komendy w dniu 20 marca 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego wydarzenia organizowanego w ramach obchodów XIII Święta 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak wystąpiła do zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXIII Przeglądu 
Artystycznego Ruchu Seniora 2020”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Koluszkach, który odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2020 roku w ramach obchodów 
XIII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. 

W ramach patronatu nad tym wydarzeniem z budżetu Powiatu Łódzkiego  
Wschodniego przeznaczone zostają środki finansowe do kwoty 700,00 zł na zakup 
nagród dla zwycięzców i uczestników ww. imprezy. 

Pani Marta Stasiak przedstawiła również informacje na temat wydarzeń planowanych  
do realizacji podczas obchodów XIII Święta Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
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26. Omówienie przebiegu XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 12 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym 
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź. 

 Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

27. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat darowizn otrzymanych przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w IV kwartale 2019 roku. 

Na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
od Rady Rodziców przekazano darowiznę rzeczową o wartości 2 744,00 zł. 

Na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze anonimowy darczyńca 
przekazał darowiznę rzeczową o wartości 100,00 zł. 

 Zestawienie darowizn stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismami dyrektorów szkół/placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w sprawie zwiększenia wynagrodzeń 
dla pracowników niepedagogicznych. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni, na rok szkolny 2020/2021. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Trenera Reprezentacji Polski Kobiet 
w Siatkonodze o wsparcie organizacji pierwszych kobiecych mistrzostw Polski 
w siatkonodze w postaci sfinansowania wynajmu hali sportowej na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem skierowanym do Wójta Gminy Brójce  
w sprawie wycofania wypowiedzenia porozumienia dotyczącego dróg powiatowych 
na terenie gminy Brójce. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 650/2020 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu XIII Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza – 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”. 

2) Nr 651/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na wniosek Naczelnika Wydziału EiSS) – 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”. 

3) Nr 652/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (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”. 

4) Nr 653/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: 
DPS w Lisowicach, 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”. 

5) Nr 654/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Dom Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze – 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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6) Nr 655/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych” w 2019 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

7) Nr 656/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
przyznanych na realizację zadań w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA” w 2019 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

8) Nr 657/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni 
na realizację zadań publicznych w 2019 r. – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

9) Nr 658/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez 
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg 



20 

 

powiatowych i gminnych w 2019 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

10) Nr 659/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadania pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w 2019 r. 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

11) Nr 660/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji otrzymanej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w 2019 r. – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

12) Nr 661/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu 
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Powiatu Łódzkiego Wschodniego” w 2019 r. – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

13) Nr 662/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki 
Wschodni na realizację zadań z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej 
oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r. – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

14) Nr 663/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez 
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań z zakresu 
polityki społecznej w 2019 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

15) Nr 664/2020 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację  
w 2020 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym 
Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 



22 

 

Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

16) Nr 665/2020 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem  
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów  
szkół z terenu powiatu łódzkiego wschodniego – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

17) Nr 666/2020 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego wydarzenia organizowanego w ramach obchodów 
XIII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

18) Nr 667/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie usługi wycinki drzew z pasa drogowego 
drogi powiatowej nr 1151E – 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”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


