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PROTOKÓŁ NR 72/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 27 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 71/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2912E 
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 do Romanowa w ramach zadania 
pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 
w stronę Romanowa”. 
 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat 
Łódzki Wschodni realizacją zadania pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej  
w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”, zostało przeprowadzone 
postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2912E na odcinku 
od drogi wojewódzkiej nr 714 do Romanowa. 
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Pan Naczelnik przypomniał, że ww. zadanie zostało zapisane w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok z przewidzianą dotacją od Gminy Brójce. 
Obecnie uzyskano informacje, że przedmiotowe zadanie nie mieści się w możliwościach 
finansowych Gminy, ale w przypadku zmiany sytuacji w ciągu roku budżetowego, 
Gmina Brójce deklaruje przeznaczenie środków finansowych na to zadanie. 

W ramach postępowania wystąpiono do 3 potencjalnych wykonawców z zapytaniem 
o możliwość wykonania tego projektu.  
W rezultacie wpłynęły 2 oferty z następującymi cenami brutto: 15 000,00 zł  
i 19 000,00 zł. 

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma: Drogowe Biuro Projektowe  
Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka, za cenę 15 000,00 zł,  
w związku z tym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 
nr 2912E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 do Romanowa. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie projektu 
przebudowy drogi powiatowej nr 2912E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 
do Romanowa w ramach zadania pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli 
Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: KP PSP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach na rok 2020 po stronie 
wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – wydatki bieżące w ramach 
działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sporządzania i przyjmowania sprawozdań 
finansowych jednostek budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu z prośbą o ustalenie szczegółowych zasad 
dotyczących: 

1) sporządzania i przyjmowania sprawozdań finansowych oraz sporządzania  
łącznych sprawozdań finansowych; 

2) określenia rodzaju dokumentów składanych łącznie ze sprawozdaniem finansowym; 

3) zakresu danych dotyczących wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami 
w sprawozdaniu finansowym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął zasady 
sporządzania i przyjmowania sprawozdań finansowych jednostek budżetowych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 14,  
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 340/16. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 14, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 340/16. 

Na mocy decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna ww. działka gruntu o powierzchni  
0,0155 ha powstała z podziału nieruchomości oznaczonej nr 340/8 z przeznaczeniem 
pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2900E (ul. Żeromskiego) i przeszła na własność 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za ww. działkę przysługuje 
odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. 

W wyniku rokowań strony ustaliły wysokość odszkodowania na kwotę 4 650,00 zł.  
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Projekt ugody stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia byłych właścicieli działki nr 340/8 
w stosunku do Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu wypłaty odszkodowania 
za przeniesienie prawa własności działki nr 340/16. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, 
obrębie 14, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 340/16. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2020 rok. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że podczas posiedzenia Zarządu Powiatu (w dniu 29 stycznia 2020 r.) 
przedstawiała projekt uchwały Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, 
który następnie został przekazany do uzgodnienia dyrektorom szkół oraz związkom 
zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

Związki zawodowe nie wniosły uwag do propozycji planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że w ramach ustalonego planu dofinansowaniem zostaną 
objęte następujące opłaty: 

1) za studia podyplomowe rozpoczęte przez nauczyciela w 2020 roku kwota 
dofinansowania wynosić będzie 50 % kosztów całkowitych ponoszonych przez 
nauczyciela za cały okres kształcenia, ale nie więcej niż 2 000 zł i wypłacana będzie 
jednorazowo w 2020 roku; 

2) za kurs kwalifikacyjny nauczyciela kwota dofinansowania wynosi 50 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela; 

3) za kursy doskonalące nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela; 

4) za seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

a) kwota dofinansowania przy cenie doskonalenia do 500 zł wynosi 100 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela, 

b) kwota dofinansowania przy cenie doskonalenia powyżej 500 zł wynosi 80 % 
kosztów ponoszonych przez nauczyciela, ale nie mniej niż 500 zł i nie więcej  
niż 650 zł, 
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c) w przypadku skorzystania w jednym czasie z tej samej formy doskonalenia 
przez łącznie co najmniej 50 % kadry nauczycieli zatrudnionych w danej szkole 
dofinansowanie przysługuje w 100 %; 

5) za szkolenia branżowe nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela; 

6) za organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci 
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100 % 
kosztów ponoszonych na ten cel. 

Pula środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2020 roku do dyspozycji szkół i placówek wynosi 39 844,00 zł, natomiast 
do dyspozycji organu prowadzącego przewidziana jest kwota 25 284,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

9. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na realizację zajęć wczesnego  
wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla 2-letniego dziecka z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach, w wymiarze 1 godziny zajęć tygodniowo w roku 
szkolnym 2019/2020. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że jest to 37 dziecko przyjmowane na realizację tych zajęć. 
Koszt realizacji zajęć do końca roku szkolnego (do dnia 26 czerwca 2020 r.) wyniesie 
około 265 zł średniomiesięcznie. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach pełni funkcję wiodącego 
ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni rządowego 
programu „Za życiem”, w ramach którego jest placówką realizującą wczesne 
wspomaganie rozwoju na terenie Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego, w roku szkolnym 2019/2020. 
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10. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków  
o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro  
oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2020 roku usługi polegającej  
na wsparciu procesu elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie  
zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale 
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. 
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu  
w 2020 roku usługi polegającej na wsparciu procesu elektronicznej rekrutacji  
na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

W ramach usługi zostanie udostępniony system elektroniczny, zapewnione utrzymanie 
infrastruktury serwerowej, wsparcie merytoryczne i techniczne. 

Pani Naczelnik przypomniała, że ważnym aspektem przy wyłonieniu dostawcy  
tej usługi jest kompatybilność wybranego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
systemu rekrutacji z systemem naboru elektronicznego dla Miasta Łodzi, aby mieć wgląd 
w przydział uczniów do poszczególnych oddziałów (jako szkoły pierwszego wyboru). 

Dodała, że takie funkcjonowanie systemu naboru elektronicznego pozwala organowi 
prowadzącemu na podejmowanie racjonalnych decyzji podczas rekrutacji. 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała wysokość środków wydatkowaną w 2019 roku  
na zakup tej usługi (nastąpił wzrost kosztu do 7 200,00 zł brutto w związku z obsługą 
rekrutacji tzw. „podwójnego rocznika”) i przedstawiła informacje na temat planowanej 
wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku (5 800,00 zł 
brutto – w ramach tej kwoty, w wyniku negocjacji, firma zaproponowała rozszerzenie 
zakresu usług poprzez dodatkowe raporty dla organu prowadzącego szkoły oraz nabór 
uzupełniający). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizacji „Światowego, Europejskiego 
Dnia Inwalidy” dla mieszkańców 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 współorganizację z Polskim Związkiem Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Koluszkach „Światowego, Europejskiego Dnia Inwalidy” 
dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, który odbędzie się w dniu 30 kwietnia 
2020 r. w Koluszkach. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe w kwocie 1 000,00 zł na pokrycie kosztów najmu sali. 

 Szczegółowe warunki realizacji usługi, zostaną określone w odrębnej umowie. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na współorganizację „Światowego, Europejskiego Dnia Inwalidy” dla mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschodniego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 11 do protokołu. 

Do podpisania umowy upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

12. Przedstawienie Raportu z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak przedstawiła Raport z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

Raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i został 
sporządzony w oparciu o materiały źródłowe opracowane i przekazane przez 
Naczelników/Kierowników Wydziałów/Referatów Starostwa Powiatowego w Łodzi  
oraz Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, a także Komendy Powiatowej 
Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

W Raporcie przywołano cele strategiczne i operacyjne wymienione w „Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz poszczególne cele wraz z odnośną 
informacją opisową, dotyczącą realizowanych zadań. 

Opisy realizowanych zadań zaprezentowano na poziomie Powiatu. 



8 

 

Członkowie Zarządu Powiatu oraz Pani Sekretarz i Pani Skarbnik przedstawili swoje 
sugestie dotyczące zapisów Raportu w zakresie realizowanych zadań i celów 
strategicznych. 

Ostateczna wersja Raportu będzie przedłożona na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w związku z wnioskiem 
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych 
będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

Mienie w postaci tokarki i frezarki poziomej zostało przeznaczone do likwidacji poprzez 
sprzedaż. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację 
umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół 
nr 1 w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na realizację zajęć wczesnego  
wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie 
od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości  
30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2020 roku usługi 
polegającej na wsparciu procesu elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 
do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z Raportem z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 668/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2912E 
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 do Romanowa w ramach zadania  
pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 
w stronę Romanowa” – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

2) Nr 669/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: KP PSP) – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

3) Nr 670/2020 w sprawie zasad sporządzania i przyjmowania sprawozdań 
finansowych jednostek budżetowych 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

4) Nr 671/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 14, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 340/16 – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

5) Nr 672/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2020 rok – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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6) Nr 673/2020 w sprawie współorganizacji „Światowego, Europejskiego Dnia 
Inwalidy” dla mieszkańców 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

7) Nr 674/2020 wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników 
majątkowych będących w ewidencji 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 


