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PROTOKÓŁ NR 31/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 11 czerwca 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 30/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 30/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego 
Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – ciąg dalszy” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – włączenie społeczne, Działanie  
dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła 
projekt uchwały Rady Powiatu, który został przygotowany w związku z ogłoszeniem 
konkursu nr RPLD.09.02.01-IP-10-001/19 w poddziałaniu IX.2.1 Centra Usług 
Środowiskowych i zaproponowała złożenie nowego wniosku o dofinansowanie.  

Ponieważ prowadzony jest już projekt pn. „WISIENKA”, Pani Urszula Łużniak 
zaproponowała przystąpić do ogłoszonego konkursu, który zapewni dalszą realizację 
zadań i umożliwi rozszerzenie zakresu na rzecz rodziny i dzieci z zaburzeniami 
osobowości oraz niedostosowaniem społecznym. Zmniejszeniu ulega tylko liczba 
partnerów. 
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PCPR będzie występowało jako Lider Projektu, natomiast partnerami projektu będą: 
1) Gmina Andrespol / Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu; 
2) Gmina Tuszyn / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie; 
3) Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi. 

Przewidywany termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 roku. 

Pani Urszula Łużniak nadmieniła, że jeśli chodzi o Powiat Łódzki Wschodni, 
podejmowanym działaniem będzie Dzienny Dom Pomocy. 

Planowane jest zwiększenie personelu dla potrzeb realizowanych zadań i zatrudnienie  
dodatkowo 1 opiekuni oraz zwiększenie liczby miejsc do 30 osób, ze względu na znaczne 
zainteresowanie korzystaniem z tego typu usług. 

Pani Dyrektor dodała, że poza bieżącymi działaniami prowadzonymi w Dziennym 
Domu Pomocy, w ramach środków trwałych i tzw. „cross – financingu” planowane jest 
utwardzenie terenu, zainstalowanie 2 altanek i wykonanie siłowni na zewnątrz. 

Planowana jest również realizacja zadania w ramach pieczy zastępczej poprzez 
organizację dwóch 10 – dniowych obozów terapeutycznych po 20 osób każdy dla dzieci 
niepełnosprawnych umieszczonych w pieczy zastępczej z otoczeniem Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Ponadto Pani Łużniak poinformowała o zamiarze prowadzenia terapii psychiatryczno – 
psychologicznej dla 14 dzieci w cyklu po 40 spotkań na każde dziecko. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął 
inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/ 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług 
Środowiskowych „WISIENKA – ciąg dalszy” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – IX Oś Priorytetowa – włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi 
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne. 

Podjęta przez Zarząd Powiatu inicjatywa uchwałodawcza stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 

5. Podpisanie porozumienia określającego zasady funkcjonowania łódzkiej rodziny 
zastępczej zawodowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

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

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu o podpisanie porozumienia 
określającego zasady funkcjonowania łódzkiej rodziny zastępczej zawodowej na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

Zadania związane z funkcjonowaniem tej rodziny wykonuje Organizator Rodzinnej  
Pieczy Zastępczej z terenu Miasta Łodzi. 
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Miasto Łódź jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewni prowadzącej  
rodzinę zastępczą zawodową pomoc i wsparcie w szczególności poprzez: objęcie  
opieką koordynatora, zapewnienie szkoleń, poradnictwo psychologiczno –
 pedagogiczne, zapewnienie pomocy prawnej, dokonywanie okresowej oceny sytuacji 
dziecka, organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy osoby prowadzące 
rodzinę zastępczą zawodową nie będą mogły sprawować opieki. 

Świadczenia należne zawodowej rodzinie zastępczej, wynikające z przepisów ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaną określone w umowie, 
która zostanie zawarta pomiędzy Miastem Łódź, a prowadzącymi rodzinę zastępczą 
zawodową. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał porozumienie 
określające zasady funkcjonowania łódzkiej rodziny zastępczej zawodowej na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie 
o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem 
życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach. 

 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale EiSS) 

Pani Monika Kunka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano wyrażenie zgody  
na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej  
pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach, ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach 
Konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. 

Przedłożony projekt został przygotowany w związku z wnioskiem złożonym przez 
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

Zgodnie z regulaminem ww. Konkursu organ prowadzący szkołę może złożyć wniosek  
o dofinansowanie utworzenia pomysłowej, nowej pracowni edukacyjnej w szkole,  
która powinna zostać wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble, 
sprzęt audiovideo, celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji zajęć. 

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 90 % kosztów całkowitych projektu. 
Wnioskowana kwota nie może być niższa niż 20 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł. 

Okres trwałości dofinansowanej pracowni edukacyjnej wynosi minimum 5 lat. 

Formą zabezpieczenia umowy o dofinansowanie jest weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni dodała, że edycja tego konkursu 
odbywa się od 17 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 roku. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 4 
do protokołu. 

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie 
o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale EiSS) 

Pani Monika Kunka omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
wyrażenie zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu Utworzenie pracowni 
edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. 

Podobnie jak w przypadku I LO w Koluszkach, przedłożony projekt uchwały Rady 
Powiatu został przygotowany w związku z wnioskiem złożonym przez dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

Zgodnie z regulaminem ww. Konkursu organ prowadzący szkołę może złożyć wniosek 
o dofinansowanie utworzenia pomysłowej, nowej pracowni edukacyjnej w szkole, 
która powinna zostać wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble, 
sprzęt audiovideo, celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji zajęć. 

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 90 % kosztów całkowitych projektu. 
Wnioskowana kwota nie może być niższa niż 20 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł. 

Okres trwałości dofinansowanej pracowni edukacyjnej wynosi minimum 5 lat. 

Formą zabezpieczenia umowy o dofinansowanie jest weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową. 

Na prośbę Pani Wicestarosty Pani Monika Kunka poinformowała, że w rozliczeniu 
udziału własnego mogą być uwzględnione koszty z faktur lub rachunków wystawionych 
w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku i nieuwzględnione 
w rozliczeniach innych projektów. Umowa o dofinasowanie zawierana jest w terminie 
maksymalnie do 31 grudnia 2019 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

8. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach dotyczącego prośby o przyznanie 
środków finansowych na remont pracowni chemicznej w tej szkole. 

 (referowała p. Monika Kunka – Inspektor w Wydziale EiSS) 
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Pani Wicestarosta poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Koluszkach wystąpił z prośbą o przyznanie środków finansowych w wysokości  
9 000 zł na przeprowadzenie remontu pracowni chemicznej. 

Wskazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na wykonanie remontu 
pracowni chemicznej wraz z zapleczem. Przewidywany koszt zakupu materiałów 
do wymiany podłogi (gresu technicznego, kleju, listew, wylewki poziomującej itp.) 
wg oszacowania wyniosą 1 900 zł. 

Położenie gresu będzie wykonane przez osobę fizyczną w ramach umowy zlecenia 
za kwotę 3 900 zł brutto, natomiast malowanie pracowni wykonałaby firma zewnętrzna. 
Przewidywany koszt odnowienia ścian wraz z materiałem: 3 200 zł. 

Część prac przygotowawczych planowane jest do wykonania we własnym zakresie. 

W ocenie Dyrektora szkoły, okres wakacyjny jest najbardziej odpowiednim 
do wykonania takiego remontu, ze względu na ułatwiony dostęp do remontowanej sali 
i nie zakłóci to organizacji pracy szkoły. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały przedstawione w piśmie, którego kopia 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Dyrektor ZSP nr 2 w Koluszkach wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie 
tego remontu niezależnie od możliwości występowania o dofinansowanie projektu 
związanego z utworzeniem pracowni edukacyjnej przy ZSP nr 2 w Koluszkach, 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w ramach Konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”, ze względu na pilną 
potrzebę wykonania tego remontu i korzystne ceny tego typu usług w okresie letnim. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
dotyczące prośby o przyznanie środków finansowych w wysokości 9 000 zł na remont 
pracowni chemicznej w tej szkole. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
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 – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii poinformował, 
że w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja 
ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych 
ewidencyjnych dla obrębu Kraszew w Gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni” – 
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znak Or.272.1.6.2019 oraz jego zakończeniem poprzez dokonane wyboru oferty 
i zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą, przedstawia do zatwierdzenia protokół 
z ww. postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

Pani Wicestarosta dodała, że za pośrednictwem strony internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego poinformowano społeczeństwo  
o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Kraszew 
w gminie Andrespol. W związku z tym firmy geodezyjne wykonujące zamówienie 
będą dokonywać pomiarów uzupełniających, a także zbierać informacje niezbędne 
do uzupełnienia prowadzonych baz danych. 

Pani Wicestarosta poinformowała również, że podczas Konwentu Powiatów 
Województwa Łódzkiego zdecydowano o przeznaczaniu dochodów pochodzących 
z powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz z wydziałów 
związanych z geodezją wyłącznie na wydatki dotyczące geodezji. 

Pan Naczelnik nadmienił, że obecnie środki pochodzące z wpływów nie są 
zagwarantowane ustawowo i wydatki mogą być przeznaczane również na inne cele. 

10. Przedstawienie informacji o przesłankach negatywnego uzgodnienia projektu zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego działkę nr 155 
w obr. 8 m. Tuszyna. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska przypomniał, że na mocy upoważnienia Zarządu Powiatu  
nadanego Uchwałą Nr 1921/2018 z dnia 15 maja 2018 r. został umocowany 
do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego spraw w zakresie 
uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Naczelnik poinformował, że w dniu 9 maja 2019 r. Burmistrz Tuszyna przedłożył 
Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego do uzgodnienia projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren działki 
nr 155 obręb 8 w Tuszynie. 

Po analizie projektu w odniesieniu do zmiany sposobu zagospodarowania obszarów 
przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2902E stwierdzono, że teren  
objęty projektem planu wprowadza zmianę przebiegu dotychczasowej linii 
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rozgraniczającej drogę w obszarze przyległym do pasa drogowego na całej długości 
objętej projektem zmiany planu. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w dniu 26 marca 2018 r. w trybie zgłaszania 
wniosków do projektu zmiany planu zarządzający drogą powiatową wystąpił do Urzędu 
Miasta w Tuszynie z pismem o zachowanie szerokości pasa drogowego drogi powiatowej 
nr 2902E – ul. Poddębina w dotychczasowych liniach rozgraniczających. 

W przedstawionym do uzgodnienia projekcie planu została zachowana 20 metrowa 
szerokość drogi w liniach rozgraniczających na wysokości działki nr ew. 155, 
ale zaprojektowany przebieg linii rozgraniczającej na terenie projektowanej zmiany 
planu nie pokrywa się z przebiegiem dotychczasowej linii rozgraniczającej. 

Wyznaczona rezerwa terenu pod przyszłe poszerzenie drogi na styku planu 
obowiązującego i obecnie procedowanego projektu jego zmiany na działce nr ew. 155 
z przesunięciem docelowego pasa drogowego na wysokości tej działki wprowadza 
faktyczne zwężenie pasa drogowego w miejscu styku planów.  

Takie rozwiązanie w zestawieniu z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego na terenie przyległym do projektowanej zmiany nie zachowuje ciągłości 
linii rozgraniczającej tworząc „uskok” w jej przebiegu, który nie jest do zaakceptowania 
przez zarządzającego drogą powiatową. 

W opinii uzgadniającego, dla zabezpieczenia interesów zarządzającego drogą 
powiatową, należy w projekcie planu przywrócić dotychczasowy przebieg linii 
rozgraniczającej w obszarze zmiany, ponieważ zaproponowane rozwiązanie 
ma negatywny wpływ na samą drogę. 
W związku z tym należy uzgodnić negatywnie przedstawiony projekt planu. 

Pan Burzyński dodał, że wskazane przesłanki do takiego uzgodnienia są również 
związane z kwestiami finansowymi, ponieważ w przypadku podziałów nieruchomości, 
przyszłe pasy przewidziane pod poszerzenie dróg, z mocy ustawy przechodzą z mocy 
prawa na rzecz Powiatu za odszkodowaniem. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o przesłankach negatywnego uzgodnienia 
projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego 
działkę nr 155 w obr. 8 m. Tuszyna i zaakceptował treść postanowienia o negatywnym 
uzgodnieniu zmian w planie miejscowym m. Tuszyna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert oraz wyrażenia zgody 
na zlecenie usług cateringu i wygłoszenia wykładu w trakcie konferencji  
oraz publikacji ogłoszenia w prasie w ramach zadań promocyjnych w projekcie 
pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa Przedszkola 
i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”. 
 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przeprowadzonym przez Gminę 
Andrespol postępowaniem dotyczącym realizacji projektu pn. „Rozwój budownictwa 
pasywnego i energooszczędnego – budowa Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych 
w Wiśniowej Górze” zaproponowano wyłonienie wykonawców na zlecenie usług 
cateringu i wygłoszenia wykładu w trakcie konferencji oraz publikacji ogłoszenia 
w prasie w ramach zadań promocyjnych w tym projekcie. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w budżecie Powiatu zostały zabezpieczone 
na ten cel środki finansowe w wysokości 5 000 zł. 

Gmina Andrespol przedstawiła rozeznanie cenowe, które odpowiada wymaganiom 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. 

W związku z tym zaproponowano, aby w dniu 21 czerwca 2019 r. została 
przeprowadzona konferencja, w ramach której przewiduje się 2 wykłady dotyczące 
znaczenia budownictwa pasywnego na terenie budynku i znaczenia tego obiektu 
dla propagacji budownictwa pasywnego.  
Pan Naczelnik dodał, że do zadań promocyjnych należeć będzie również publikacja 
w prasie o zasięgu co najmniej powiatowym informacji o tym wydarzeniu i o budynku. 

Pan Zbigniew Burzyński zaproponował dokonanie wyboru następujących ofert: 

1) złożonej przez Polska Press (Wyd. Expressu Ilustrowanego, Dziennika Łódzkiego 
i dodatku Bliżej Ciebie) w zakresie publikacji ogłoszenia za cenę 1 487,81 zł brutto; 

2) złożonej przez ZPHU ZEBRA Stanisław Drożdżewicz z Andrespola w zakresie 
usługi cateringu za cenę 1 200,00 zł brutto; 

3) złożonej przez Regionalną Agencję Poszanowania Energii Sp. z o.o. z Łodzi 
w zakresie usługi wygłoszenia wykładu za cenę 246 zł brutto. 

w ramach zadań promocyjnych w projekcie pn. „Rozwój budownictwa pasywnego 
i energooszczędnego – budowa Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej 
Górze” oraz o wyrażenie zgody na zlecenie wykonania tych usług. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
oraz wyraził zgodę na zlecenie usług cateringu i wygłoszenia wykładu w trakcie 
konferencji oraz publikacji ogłoszenia w prasie w ramach zadań promocyjnych 
w projekcie pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa 
Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

12. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 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 usług 
informatycznych. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 
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Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że w dniu 
15 czerwca 2019 r. upływa okres obowiązywania umowy z firmą „Cenobit” Robert 
Zemła, przedmiotem której były usługi informatyczne. 

Pani Naczelnik wskazała zakres czynności obejmujących warunki umowy i przedstawiła 
koszty poniesione na usługi informatyczne, które wyniosły 5 501,77 zł brutto za okres 
5,5 miesiąca. 

Ze względu na znajomość sieci informatycznej oprogramowania geodezyjnego  
i sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego przez obecnego wykonawcę, a także 
utrzymanie wynagrodzenia w wysokości 1 000 zł, Pani Ewa Redmann zaproponowała 
przedłużenie obowiązującej umowy do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

W związku z tym Pani Naczelnik 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 usług 
informatycznych. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym wniosku, którego kopia stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
przedłożony wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie 
planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 6 930,00 zł w zakresie zadań 
zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.127.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 316/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 czerwca  
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.127.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań 
własnych. 

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 
proponowane zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019  
i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, SOSW) w zakresie zadań własnych 
na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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 Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 318/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 czerwca  
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 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

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

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 
(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 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie finansowym Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach na rok 2019 po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 
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. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 750 512,00 zł, w tym: 

– dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 493 058,00 zł, 

– dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 257 454,00 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększającej plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 
6 930,00 zł; 

2) przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 257 267,00 zł 
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego 
w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”; 

3) zwiększenia planu dochodów przez domy pomocy społecznej o kwotę 203 244,00 zł; 

4) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
100 000,00 zł; 

5) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 100 000,00 zł; 

6) zwiększenia planu środków otrzymywanych z gmin o kwotę 27 000,00 zł w związku 
z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych; 

7) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach 
bankowych powiatu oraz Starostwa Powiatowego o kwotę 20 000,00 zł; 

8) zwiększenia planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy 
wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania o kwotę 36 071,00 zł. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 796 721,00 zł, w tym: 
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 393 954,00 zł w ramach 

następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 5 078,00 zł; 
b) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 7 700,00 zł; 
c) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 117 020,00 zł; 
d) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 276 573,00 zł; 
e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 

10 398,00 zł, 
f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 12 514,00 zł, 
g) 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 35.329,00 zł; 
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2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 402.767,00 zł w związku z: 

a) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację następujących zadań 
inwestycyjnych: 

– „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – zwiększenie o kwotę 257 267,00 zł, 

– „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków” – etap II – zwiększenie o kwotę 220 000,00 zł; 

b) wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej dla gminy Koluszki na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” w wysokości 41 500,00 zł; 

c) wykreśleniem z wykazu wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach” o wartości 116 000,00 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu zaproponowano dokonanie zwiększenia planu 
przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 46 209,00 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 166 743,27 zł. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2019 – 2023, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu. 

19. 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, w którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2019 rok ogółem o kwotę 743 582,00 zł, w tym: zwiększenia dochodów bieżących 
o kwotę 486.128,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 257 454,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 789 791,00 zł, poprzez zwiększenie 
wydatków bieżących o kwotę 271 024,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 
518.767,00 zł. 
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Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 166 743,27 zł, który sfinansowany 
zostanie nadwyżką z lat ubiegłych oraz zwiększenie planu przychodów budżetu  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 o kwotę 46 209,00 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 r. 

przedstawionego 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. 

Proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok po stronie 
dochodów wynikają z: 

1) przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 257 267,00 zł 
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego 
w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”; 

2) zwiększenia planu dochodów przez domy pomocy społecznej o kwotę 203 244,00 zł, 
w tym: 
a) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o 109 866,00 zł; 
b) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o 93 378,00 zł; 

3) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
100 000,00 zł; 

4) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 100 000,00 zł; 

5) zwiększenia planu środków otrzymywanych z gmin o kwotę 27 000,00 zł w związku  
z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych; 

6) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach 
bankowych powiatu oraz Starostwa Powiatowego o kwotę 20 000,00 zł; 

7) przeprowadzonej analizy realizacji budżetu i przewidywanego wykonania przez: 
a) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 

14,00 zł; 
b) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł; 
c) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie 

o kwotę 12 500,00 zł; 
d) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 3 468,00 zł; 
e) Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 7 444,00 zł; 
f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o kwotę 11 625,00 zł. 
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Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 271 024,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 5 078,00 zł z przeznaczeniem 
na dotację dla gminy Brójce na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie gminy Andrespol, 

b) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 7 700,00 zł na realizację 
zadań w ramach promocji powiatu – 700,00 zł i usługi koronera – 7 000,00 zł; 

c) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł na realizację 
zadań statutowych przez I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach; 

d) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 276 573,00 zł na realizację zadań 
bieżących przez: 

– Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – 109 866,00 zł, 

– Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 93 378,00 zł, 

– Dzienny Dom Pomocy – 7 859,00 zł, 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 65 470,00 zł; 

e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  
o kwotę 3 468,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 
Łódź – Wschód; 

f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 12 514,00 zł 
na realizację zadań statutowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach oraz Starostwo Powiatowe w Łodzi; 

g) 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 35.329,00 zł w związku ze zmianami 
związanymi z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych 
i rozliczeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych; 

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 518 767,00 zł w związku z: 

a) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację następujących zadań 
inwestycyjnych: 

– „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – zwiększenie o kwotę 257 267,00 zł; 

– „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice 
– Dalków” – etap II – zwiększenie o kwotę 220 000,00 zł; 

b) wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej dla gminy Koluszki na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” w wysokości 41 500,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu zaproponowano zwiększenie planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 46 209,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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20. 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, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok oraz 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. 

Projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z: 

1) koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 

– wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł, 

– zadania statutowe – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł; 

2) brakiem dofinansowania z budżetu województwa łódzkiego zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach” i wykreśleniem przedmiotowego zadania z wykazu wydatków 
majątkowych: 

a) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 116 000,00 zł, 

b) zadania statutowe realizowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie 
 – zwiększenie o kwotę 116 000,00 zł. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Dyskutowano na temat obchodów dożynek powiatowych. 

Pan Starosta zaproponował, aby na organizację tego typu wydarzeń z budżetu 
Powiatu każdorazowo przeznaczać środki finansowe w wysokości 30 tys. zł. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA – ciąg dalszy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 
IX Oś Priorytetowa – włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne; 

2) w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie 
pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym 
w Koluszkach; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie 
pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Koluszkach; 

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

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

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

 Zarząd Powiatu podpisał porozumienie określające zasady funkcjonowania łódzkiej 
rodziny zastępczej zawodowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o przesłankach negatywnego uzgodnienia 
projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego 
działkę nr 155 w obr. 8 m. Tuszyna i zaakceptował treść postanowienia o negatywnym 
uzgodnieniu zmian w planie miejscowym m. Tuszyna. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 
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 usług 
informatycznych. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 315/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 316/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 317/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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4) Nr 318/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 319/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, SOSW) 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

6) Nr 320/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1) 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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7) Nr 321/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert oraz wyrażenia zgody 
na zlecenie usług cateringu i wygłoszenia wykładu w trakcie konferencji oraz 
publikacji ogłoszenia w prasie w ramach zadań promocyjnych w projekcie 
pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa Przedszkola 
i Zespołu dzieci młodszych 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

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


