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PROTOKÓŁ NR 24/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2019 r. 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 

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 Nr 23/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 23/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w roku 2019. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok ustanowionym Uchwałą Nr VI/71/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu. 

Zaproponowano dokonanie zmian w poz. II – Środki finansowe na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej w zadaniu c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 
i technicznych, poprzez: 
1) zmniejszenie planu dla dzieci i młodzieży o kwotę 5.000,00 zł; 
2) zwiększenie planu dla dorosłych o kwotę 5.000,00 zł. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę,  
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinasowania do likwidacji 
barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego w roku 2019. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
regulaminu dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób 
niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2019. 

Zaproponowano określenie zasad korzystania z pomocy ze środków Funduszu 
przyznawanych z przeznaczeniem na likwidację barier w komunikowaniu się. 

Pani Kierownik przypomniała, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych od wielu lat są niewystarczające i nieadekwatne do wnioskowanych 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym istnieje konieczność opracowania 
przejrzystych zasad, w oparciu o które osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się 
o pomoc. 

W proponowanej treści regulaminu uwzględniono przyjęte definicje, podstawy  
odmowy przyznania dofinansowania, komplet wymaganych dokumentów, katalog 
przedmiotów i wysokość ich dofinasowania oraz zasady rozpatrywania i realizacji 
wniosków o udzielenie dofinasowania. 

O dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (dalej zwanego Funduszem) na likwidację barier w komunikowaniu 
się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież), jeżeli: 

1) jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i potwierdzone 
zaświadczeniem lekarza specjalisty zawierającym opis występujących problemów 
oraz ich związek z posiadaną niepełnosprawnością i wnioskowanym przedmiotem 
dofinasowania; 

2) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

Ponadto zaproponowano, aby ze względu na czas niezbędny na dokonanie 
odpowiednich rozliczeń, zaproponowano, maksymalny czas realizacji prac związanych 
z usunięciem barier w komunikowaniu się wyznaczono do dnia 30 listopada 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
regulamin dofinasowania do likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób 
niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2019. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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6. Podpisanie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia 
kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego, uczestników 
warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie powiatu tomaszowskiego. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, uczestników warsztatu terapii zajęciowej działającego 
na terenie powiatu tomaszowskiego. 

Miesięczny koszt Powiatu Łódzkiego Wschodniego związany z dofinansowaniem  
na 1 uczestnika wynosi 165,00 zł. Wysokość dofinansowania na 1 uczestnika na 2019 r. 
została ustalona w kwocie 1 980,00 zł. 

Łączna wysokość dofinansowania ponoszona przez Powiat łódzki Wschodni w 2019 r. 
wynosi 5 940,00 zł, ponieważ w WTZ na terenie powiatu tomaszowskiego uczestniczą 
3 osoby z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Dofinansowanie będzie realizowane transzami kwartalnymi w ustalonych terminach, 
po uprzednim wystawieniu przez Powiat Tomaszowski noty księgowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał porozumienie 
z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, uczestników warsztatu terapii zajęciowej działającego 
na terenie powiatu tomaszowskiego. 

Kopia podpisanego porozumienia stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podpisanie aneksu do umowy w sprawie utworzenia WTZ w Koluszkach. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu 
do umowy o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych, 
z dnia 17 stycznia 1996 r. 

Na działalność Warsztatu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  
przeznaczona jest kwota 988 800,00 zł, w tym: 

1) kwota 800 000 zł na wynagrodzenia pracowników WTZ; 

2) kwota 48 030 zł na niezbędne materiały, energię, usługi materialne i usługi 
niematerialne związane z funkcjonowaniem warsztatu; 

3) kwota 34 000 zł na dowóz uczestników lub eksploatację samochodu związaną 
z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu; 

4) kwota 2 400 zł na szkolenia pracowników; 

5) kwota 9 170 zł na ubezpieczenie uczestników i mienia warsztatu; 
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6) kwota 2 500 zł na wycieczki organizowane dla uczestników warsztatu; 

7) kwota 36 040 zł na materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym 
w pracowni gospodarstwa domowego; 

8) kwota 51 700 zł na wydatki związane z treningiem ekonomicznym; 

9) kwota 4 960 zł na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu  
lub jego dodatkowe wyposażenie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał aneks 
do umowy w sprawie utworzenia WTZ w Koluszkach. 

Kopia podpisanego jednostronnie aneksu do umowy stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 

8. 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 Kraszew 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 wystąpił do Zarządu 
Powiatu z prośbą o powołanie z dniem 10 kwietnia 2019 r. 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 Kraszew w gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni”. 

Proponowany skład komisji: 
1) Przewodniczący – Michał Kotynia; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Edyta Bandzierz; 
3) Sekretarz Komisji – Marek Kłos; 
4) Członek – Adam Lisiak; 
5) Członek – Aleksandra Przybył. 

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej zostaje powierzone 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 zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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9. Akceptacja warunków porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania  
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 
niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez 
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego  
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
przedstawiła warunki porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 
niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez 
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego  
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że ww. Poradnia została wskazana do wydawania tych 
orzeczeń zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 62/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. 
w sprawie wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznych w województwie 
łódzkim, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dzieciom 
niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym i dzieciom z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera. 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że Urząd Miasta Łodzi corocznie przedstawia 
cennik usług psychologiczno-pedagogicznych świadczonych przez Specjalistyczną 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami 
Rozwojowymi w Łodzi. 

W tym roku cennik uwzględnia 5 % podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 
2019 roku oraz 2,3 % z tytułu wzrostu cen. 

Cennik jest następujący: 

Diagnoza, opiniowanie, orzecznictwo: 
1) Badanie psychologiczne 139,00 zł 
2) Badanie pedagogiczne 113,20 zł 
3) Badania logopedyczne 77,30 zł 
4) Konsultacja, porada 70,20 zł 
5) Praca zespołu orzekającego 171,00 zł 
6) Wydanie pisemnej opinii, orzeczenia 58,00 zł 
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W ramach terapii indywidualnej: 
1) logopedyczna 60 min. 90,00 zł 
2) pedagogiczna 60 min. 90,00 zł 
3) psychologiczna 60 min. 90,00 zł 

Inne: 
1) Szkolenie dla nauczycieli, rodziców 60 min. 37,00 zł/osoba 
2) Wizyta domowa – koszt delegacji wg odpowiednich przepisów. 

Na mocy porozumienia Powiat powierzy, a Miasto przyjmie do realizacji zadanie 
polegając na wydawaniu orzeczeń. 

Opłata za przeprowadzenie czynności diagnostycznych i orzecznictwa jest ustalana 
na podstawie cennika usług stanowiącego załącznik do porozumienia. 

Miasto Łódź zapewni realizację powierzonego zadania przez Specjalistyczną Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami 
Rozwojowymi w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86. 

Powiat posiada w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok zabezpieczone 
środki finansowe na realizację zadania w dziale 854, rozdział 85406 § 2310. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
warunki porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego  
rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami 
Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

Kopia projektu porozumienia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Przedstawienie informacji dotyczącej przystąpienia przez szkoły prowadzone 
przez Powiat Łódzki Wschodni do akcji protestacyjnej. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o akcji protestacyjnej nauczycieli szkół, która 
odbywa się również w szkołach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych uzyskał informacje, że 50 % nauczycieli szkół 
wzięło udział w referendum, które wykazało, że 50 % tych nauczycieli opowiedziało się 
za przystąpieniem do strajku. W akcji protestacyjnej nie bierze udziału Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach. 
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Pani Naczelnik poinformowała, że w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej,  
każdego dnia może się zdarzyć, że inny nauczyciel zadeklaruje gotowość do podjęcia 
pracy lub udziału w strajku. 

Pani Małgorzata Szelest dodała, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 kwietnia 2019 r. 
rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach do tego egzaminu przystępuje tylko 1 uczeń 
z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. 
Na egzaminie będzie komisja 2 osobowa nadzorująca oraz dyrektor SOSW jako 
przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni dodała, że nauczyciele szkół 
powiatowych będą również wspierać szkoły gminne w gimnazjach i szkołach 
podstawowych podczas strajku. Poinformowała, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. 
z poszczególnych szkół do strajku nie przystąpili nauczyciele w następującej liczbie: 

– 3 nauczycieli w ZSP nr 1 w Koluszkach, 

– 3 nauczycieli w ZSP nr 2 w Koluszkach, 

– 3 nauczycieli w I LO w Koluszkach, 

– 2 nauczycieli w SOSW w Koluszkach. 

Do strajku przystąpiła zdecydowana większość nauczycieli (80-90 %) nie uczestniczą 
w nim katecheci. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje  

11. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XLIII/515/2017 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2017 r. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z ustawą dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku,  
jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Sprawozdanie obejmuje informacje pozyskane z Wydziałów/Referatów Starostwa 
Powiatowego w Łodzi oraz Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych,  
a także Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 
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W realizację Programu włączyła się 1 komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego 
w Łodzi oraz 8 jednostek organizacyjnych Powiatu. 

W 2018 roku Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu współpracował łącznie 
z 14 organizacjami, z którymi zrealizował łącznie 17 przedsięwzięć. 

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach współpracowało łącznie  
z 8 organizacjami, z którymi zrealizowało 8 przedsięwzięć. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach współpracował z 5 organizacjami, 
z którymi zrealizował 5 przedsięwzięć. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach współpracował z 6 organizacjami, 
z którymi zrealizował 7 przedsięwzięć. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach współpracował łącznie  
z 4 organizacjami, z którymi zrealizował 4 przedsięwzięcia. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach współpracowała z 8 organizacjami, 
z którymi zrealizowało 6 przedsięwzięć. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
współpracowała łącznie z 2 organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie  
promocji i ochrony zdrowia, z 47 Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Powiatu 
oraz Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało łącznie z 2 organizacjami, 
z którymi zrealizowało 2 przedsięwzięcia 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi współpracowała z 1 organizacją 
pozarządową, z którą przy wsparciu instytucji z terenu gminy Andrespol zrealizowała 
przedsięwzięcie w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

Współpraca odbywała się na zasadach i w sposób określony w Programie. 

Zrealizowano wszystkie, uwzględnione w Programie zadania priorytetowe. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, 
które stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie 
z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
przyjętego Uchwałą Nr XLIII/515/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
28 listopada 2017 r. 
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12. Przedstawienie pisma KPP w sprawie objęcia patronatem przez Starostę  
Łódzkiego Wschodniego „Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa – 
Pierwsza Pomoc”. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa – 
Pierwsza Pomoc”. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła wystąpienie Komendanta 
Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego z prośbą o objęcie patronatem 
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „Powiatowego Konkursu Edukacji dla 
Bezpieczeństwa – Pierwsza Pomoc”. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

W odniesieniu do przedmiotowego pisma zaproponowano, aby Zarząd Powiatu  
wyraził zgodę na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego 
„Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa – Pierwsza Pomoc”, 
organizowanego przez Komendę Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach oraz Gimnazjum 
w Wiśniowej Górze w dniu 31 maja 2019 roku. 

Konkurs ten z uwagi na swój charakter wpisuje się w realizację zadań z zakresu 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe do kwoty 500,00 zł na zakup nagród dla jednej drużyny czteroosobowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „Powiatowego Konkursu Edukacji 
dla Bezpieczeństwa – Pierwsza Pomoc”. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 

13. Przedstawienie Raportu z realizacji w 2018 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 2018 roku Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 
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Raport 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. 

Zawarte w raporcie informacje przedstawiają cele strategiczne i operacyjne wymienione 
w „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz poszczególne cele wraz  
z odnośną informacją opisową, dotyczącą realizowanych w ich ramach zadań.  

W raporcie wskazano działania, poprzez które realizowane były cele Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Najbardziej dynamiczne działania w zakresie realizacji zapisów Strategii podejmowane 
były w obszarach istotnych z punktu widzenia lokalnej wspólnoty samorządowej,  
takich jak: inwestycje związane z infrastrukturą drogową, pomoc społeczna, rozwój 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej i podnoszenie 
poziomu edukacji, zapobieganie bezrobociu i wspieranie aktywności zawodowej. 

W 2018 roku podjęto również działania promocyjne w kierunku kreowania pozytywnego 
wizerunku Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

We współpracy z wieloma organizacjami i grupami lokalnej społeczności aktywnie 
realizowano cele związane z umacnianiem tożsamości mieszkańców Powiatu  
oraz rozwojem turystyki, rekreacji i sportu. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym Raporcie z realizacji  
w 2018 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

Raport stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego 
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Kraszew w Gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni”. 

 (referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii) 

Pan Michał Kotynia w imieniu Komisji Przetargowej powołanej 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 Kraszew w Gminie Andrespol, Powiat 
Łódzki Wschodni" – oznaczenie sprawy Or.272.1.6.2019, wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o zatwierdzenie: 
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1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Kraszew, 
Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni, zgodnie z treścią § 55 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków oraz z warunkami technicznymi zawierającymi 
szczegółowy opis prac, stanowiącymi załącznik do umowy. 
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały 
niezbędne do wykonywania umowy oraz poniesie koszty wszystkich czynności 
wymaganych przepisami prawa, w tym koszt ogłoszenia o wyłożeniu operatu 
opisowo-kartograficznego oraz wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, 
do prawidłowego wykonania prac. Wykonawca odpowiada za zaniechania, czynności 
i prace wykonane przez podwykonawców, jak za własne. 

Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 6 grudnia 2019 roku. 

Zamawiający określił wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 1 200,00 zł. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu 
utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Kraszew  
w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 
do protokołu. 

15. Przedstawienie informacji o uzgodnieniu przez Orange Polska S.A. dokumentacji 
projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1151 E. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska odniósł się do jednego z wcześniejszych posiedzeń Zarządu 
Powiatu, podczas którego przedstawiał propozycję wystąpienia do Orange Polska S.A. 
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w sprawie rozwiązania występującej kolizji sieci teletechnicznych z przebudową  
drogi powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym (od skrzyżowania z drogą 2913 E 
do granic miasta Łodzi). 

Wystąpienie w tej sprawie zostało skierowane do Orange Polska S.A. w związku 
z brakiem zezwolenia na umieszczenie ww. urządzeń w pasie drogowym i nałożonym 
na Powiat obowiązkiem przebudowy sieci należącej do Orange. 

Pan Naczelnik poinformował, że w wyniku działań podjętych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, firma Orange Polska S.A. w sposób diametralny zmieniła swoje stanowisko  
w tej sprawie. 

Firma Orange Polska S.A. uzgodniła projekt w takiej wersji, w jakiej został przedłożony 
przez projektanta do uzgodnienia w sierpniu 2018 roku, bez konieczności przebudowy 
sieci, z uwzględnieniem wykonania ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. 

Ponadto, w obecnym uzgodnieniu firma Orange Polska S.A. zawarła zapis, w którym 
wskazano, że za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika, 
należność należy uregulować w terminie określonym fakturą VAT. 

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że podjął interwencję w tej sprawie i w efekcie 
firma Orange Polska S.A. wycofała się z tych roszczeń. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Dyskutowano na temat wykonywanych robót w pasach drogowych dróg powiatowych 
(różnego rodzaju przyłączy). 

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Koluszki polegającej na „Modernizacji łazienek w budynku WTZ  
w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego,  
w którym zaproponowano udzielenie Gminie Koluszki pomocy rzeczowej polegającej 
na „Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5” 
do kwoty 15 000,00 zł. 

Projekt uchwały został przygotowany z uwagi na fakt, że przedmiotowe zadanie 
planowane jest do realizacji przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 roku. 

W ramach realizacji tej modernizacji zostaną wykonane m.in. następujące prace:  
izolacja podłogi i ścian przy brodzikach, malowanie ścian, wymiana skrzydeł drzwi 
wejściowych oraz montaż kabin prysznicowych, toalet kompaktowych i umywalek. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawioną propozycję i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Skarbnika Powiatu i 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. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, I LO) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 234/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 kwietnia  
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych, dla: 

1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego; 

2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik  
nr 17 do protokołu. 
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19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego, w którym 
zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2019 – 2023, przedstawionych w załącznikach do uchwały 
Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują 
zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 299,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 18.299,00 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 62.118,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 61.871,00 zł; 

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 2.181,00 zł; 

c) 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 182,00 zł; 

d) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.380,00 zł; 

e) 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 5.794,00 zł; 

f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 7.024,00 zł; 

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 43.819,00 zł w związku z: 

a) realizacją „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zwiększenie o kwotę 
100.000,00 zł, na zadanie: „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu 
drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, 
gm. Koluszki”, 

b) realizacją „nowych wydatków inwestycyjnych” – zmniejszenie o kwotę per saldo 
43.819,00 zł, w tym: 

– „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” – 
zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, 

– „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – zmniejszenie o kwotę 
54.788,00 zł, 

– „Nabycie nieruchomości pod drogę powiatową nr 1512E w miejscowości 
Modlica, gm. Tuszyn” – zwiększenie o kwotę 2.181,00 zł, 

– „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” – Etap II – zmniejszenie o kwotę 
26.212,00 zł, 

– „Modernizacja łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, 
ul. Pomorska 5” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, 
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c) realizacją „wydatków majątkowych w formie dotacji” – zmniejszenie o kwotę 
100.000,00 zł, na zadanie: „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu 
drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, 
gm. Koluszki”. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 15.000,00 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 183.512,71 zł. 

Ponadto zaproponowano wprowadzenie zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć 
wynikających z następujących przesłanek: 

1) z ujęcia kwoty 2.460,00 zł w łącznych nakładach finansowych na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi 
powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, 
gm. Koluszki”. Wskazane środki stanowiące dotację dla gminy Koluszki zostały 
wydatkowane w roku 2018 na opracowanie dokumentacji projektowej; w związku 
z powyższym zadanie zostało zakwalifikowane do „wydatków inwestycyjnych 
kontynuowanych”; 

2) z kontynuacji przez Starostwo Powiatowe w Łodzi realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie  
e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” pierwotnie realizowanego przez 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego; 

3) z przypisania do realizacji w całości przedsięwzięcia obejmującego projekt 
pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie; 

4) ze zmiany wysokości limitu zobowiązań w związku z rozliczeniem realizacji: 

– projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji”, 

– zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach 
Felicjanów i Lisowice”. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2019 – 2023 i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 
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20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, w którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 3.299,00 zł oraz dokonanie zwiększenia 
planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 
per saldo 18.299,00 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 
3.299,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 183 512,71 zł, który sfinansowany 
zostanie nadwyżką z lat ubiegłych, dokonanie zwiększenia planu przychodów  
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 o kwotę 15.000,00 zł  
oraz dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2019 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały 
Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków wynikają: 

– ze zwrotu należności z towarzystwa ubezpieczeniowego i Urzędu Skarbowego 
w związku z przejęciem na podstawie postanowienia sądowego przez Powiat  
Łódzki Wschodni samochodów osobowych – zwiększenie o kwotę 871,00 zł, 

– z rozliczenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 
zmniejszenie o kwotę 182,00 zł, 

– z otrzymania środków z towarzystwa ubezpieczeniowego przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach z tytułu zwrotu kosztów usunięcia szkody 
powstałej w wyniku silnego wiatru – zwiększenie o kwotę 1.230,00 zł, 

– z rozliczenia kosztów zastępstwa procesowego przez Powiatowy Urząd Pracy  
Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 1.380,00 zł, 

– z wprowadzenia do planu wydatków nowego zadania 
inwestycyjnego: „Modernizacja łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, 
ul. Pomorska 5” w wysokości 15.000,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu Powiatu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 15.000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, w którym zaproponowano  
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok poprzez zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków 
majątkowych o kwotę 58.819,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie następujących zmian: 

1) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 r.; 

2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku; 
3) w planie wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu 

ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w 2019 roku 

-przedstawionymi w załącznikach do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego został sporządzony 
w związku z: 

1) wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o dokonanie 
zmian w planie wydatków w zakresie zadań zleconych poprzez zmniejszenie 
w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” i zwiększenie w grupie 
„zadania statutowe” o kwotę 70.000,00 zł; 

2) koniecznością zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i przesunięciem środków 
w wysokości 7.024,00 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie; 

3) kontynuacją przez Starostwo Powiatowe w Łodzi realizacji zadania pn. „Budowa 
systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty 
województwa łódzkiego” pierwotnie realizowanego przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 
556.200,54 zł; 

4) przypisaniem do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie projektu  
pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” w części dotyczącej działalności 
Dziennego Domu Pomocy – 501.307,83 zł; 

5) wprowadzeniem do planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych: 

a) pn. „Nabycie nieruchomości pod drogę powiatową nr 1512E w miejscowości 
Modlica, gm. Tuszyn” w wysokości 2.181,00 zł (przesunięcie z zadań bieżących 
w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami), 

b) pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” 
w wysokości 20.000,00 zł; 
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6) zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E  
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” o kwotę 54.788,00 zł i zwiększeniem 
planu dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gminy Nowosolna 
o kwotę 61.000,00 zł; 

7) wykreśleniem z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn. „Rewaloryzacja parku 
w Lisowicach” – Etap II – zmniejszenie o kwotę 26.212,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji 
warunków umowy na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu 
i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 
(referował p. Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa) 

Pan Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  
poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego na wyznaczeniu  
lekarza świadczącego w 2019 roku usługi stwierdzania zgonu i jego przyczyny  
oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego pozyskano informacje o możliwości świadczenia tej usługi przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminną Przychodnię Zdrowia 
w Andrespolu, ul. Rokicińska 125, za cenę 1 500,00 zł brutto za jednorazowe 
stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu. 

Wskazana kwota obejmuje całość zakresu usługi (z dojazdem). 

W nawiązaniu do przedstawionych informacji Pan Arkadiusz Niecka wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru wskazanej powyżej oferty  
oraz akceptacji warunków umowy na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu 
zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty oraz zaakceptował warunki umowy na świadczenie usługi polegającej 
na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 
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23. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z dokonanych w I kwartale 2019 roku 
lokat wolnych środków budżetowych. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. założone zostały następujące lokaty: 

– na kwotę 4 000 000,00 zł w Getin Noble Bank na okres od 23 stycznia 2019 r. 
do 22 lutego 2019 r. przy oprocentowaniu 2,11 % w stosunku rocznym, 

– na kwotę 5 000,000,00 zł w Getin Noble Bank na okres od 22 lutego 2019 r. 
do 22 marca 2019 r. przy oprocentowaniu 2,11 % w stosunku rocznym 

Dochody z oprocentowania lokat wolnych środków budżetowych wyniosły 
15 030,14 zł. 

Ponadto od dnia 22 marca 2019 roku na okres 2 miesięcy założono lokatę  
w GETIN NOBLE Bank w wysokości 5 000 000,00 zł przy oprocentowaniu 2,16 %  
w stosunku rocznym. 

Planowany dochód z tej lokaty został oszacowany na kwotę 18 049,32 zł. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu, które  
stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z Powiatem Tomaszowskim w sprawie 
ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
uczestników warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie powiatu 
tomaszowskiego. Wysokość dofinansowania na 1 uczestnika na 2019 r. została ustalona 
w kwocie 1 980,00 zł. Łączna wysokość dofinansowania ponoszona przez Powiat łódzki 
Wschodni w 2019 r. wynosi 5 940,00 zł. 

 Zarząd Powiatu zaakceptował warunki porozumienia z Miastem Łódź w sprawie 
wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń 
o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole 
dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego 
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o przystąpieniu do akcji protestacyjnej  
przez szkoły prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XLIII/515/2017 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2017 r. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z Raportem z realizacji w 2018 roku Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o uzgodnieniu przez Orange Polska S.A. 

dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1151 E. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Panią Skarbnik sprawozdaniem 

z dokonanych lokat wolnych środków budżetowych w I kwartale 2019 roku. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na 
„Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”; 

2) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023; 

3) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 

4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 229/2019 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 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”. 

2) Nr 230/2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinasowania do likwidacji 
barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego w roku 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”. 

3) Nr 231/2019 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 Kraszew 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”. 

4) Nr 232/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa – 
Pierwsza Pomoc” – 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 233/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego 
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Kraszew w Gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

6) Nr 234/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Skarbnika Powiatu i Naczelnika Wydziału EiSS) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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7) Nr 235/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, I LO) w zakresie zadań własnych na 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”. 

8) Nr 236/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny 
oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie 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”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

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


