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Protokół Nr IX/2019 
z IX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

która odbyła się w dniu 18 czerwca 2019 r. 
 w Starostwie Powiatowym w Łodzi 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:00 i trwała do godziny 11:20.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 17 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Pkt 1. porządku obrad – Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył 
obrady IX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Stwierdził, że w obradach bierze 
udział 17 radnych i obrady są prawomocne. 
Przewodniczący Rady powitał radnych, Starostę Łódzkiego Wschodniego Pana Andrzeja 
Opalę, Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego Ewę Gładysz, Członków Zarządu: Panią Martę 
Stasiak, Panią Klaudię Zaborowską–Gorzkiewicz i Pana Pawła Pomorskiego, Skarbnika 
Powiatu Panią Barbarę Ignatowską, Sekretarza Powiatu Panią Iwonę Walter–Wisiałkowską, 
Radcę Prawnego Pana Jerzego Genslera oraz przybyłych gości. 

Pkt 2. porządku obrad – Przedstawienie porządku obrad IX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

Przewodniczący Rady przedstawił propozycję zmiany porządku obrad: 
- rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Nie zgłoszono innych propozycji zmian porządku obrad. 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia 
uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału 
w głosowaniu” – 1. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad IX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie 
projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach” (druk nr 1, referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie 
projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2” (druk nr 2, referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego/ 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług 
Środowiskowych „WISIENKA – CD” 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, Poddziałanie IX.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne (druk nr 3, referuje p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 (druk nr 4, referuje p. Barbara Ignatowska – 
Skarbnik Powiatu). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok (druk nr 5, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok (druk nr 6, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 
(druk nr 5, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Koluszkach (druk nr 7, referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Koluszkach (druk nr 8, referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, od dnia 1 
września 2019 roku (druk nr 9, referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych). 

15. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

16. Zamknięcie IX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
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Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między 
sesjami. 

Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
(załącznik nr 4 do protokołu). 

Pan Bogumił Skorupski poprosił o informację w zakresie negatywnego uzgodnienia projektu 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna i wydanego w tej sprawie 
postanowienia. 

Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala powiedział, że negatywne uzgodnienie dotyczy 
zmiany przebiegu fragmentu ul. Poddębina przy działce przekazanej dawniej przez Powiat 
na rzecz Gminy Tuszyn w formie darowizny wraz z budynkiem szkoły specjalnej i jej część 
powinna zostać wyznaczona pod poszerzenie drogi. 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska dodał, że w nowym planie zagospodarowania przestrzennego zachowana jest 
szerokość pasa drogowego 20m, natomiast na styku planu starego z planem nowym jest 
przesunięcie tej nowej drogi około 2,3m – 2,7m w kierunku wschodnim w stosunku 
do istniejącego pasa. Docelowo nastąpiłoby pewne utrudnienie w zagospodarowaniu tego 
pasa, ponieważ na styku starego planu z nowym szerokość w liniach rozgraniczających pasa 
drogowego nie wynosi 20m, tylko pomniejszona jest o 2,3m – 2,7m. Opinia jest negatywna 
w zakresie uzgodnienia tego planu, gdyż w ocenie Starostwa linia rozgraniczająca pasa 
drogowego na obszarze zmienionego planu miejscowego powinna przebiegać w starym 
śladzie, żeby zachować jej prostoliniowość. 

Pani Edyta Waprzko podziękowała Staroście Łódzkiemu Wschodniemu Panu Andrzejowi 
Opali i Zarządowi Powiatu za objęcie honorowym patronatem uroczystości Stulecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie oraz Pani Klaudii Zaborowskiej-Gorzkiewicz – 
Członkowi Zarządu Powiatu za udział w obchodach. 

Pan Mariusz Kotynia poprosił o informację w zakresie ustalonego planu etatów na 2019 rok. 
Ponadto radny zapytał skąd pochodzą środki wprowadzane do budżetu Powiatu na remont 
mostu w ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie. 

Pan Starosta odpowiedział, że plan etatów w Starostwie uległ wzrostowi, w związku 
z przekształceniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego 
w Łodzi. 
Jeśli chodzi o środki na most na ul. Ściegiennego – środki pozyskane zostały przez Powiat 
Łódzki Wschodni z Ministerstwa Infrastruktury. Wniosek Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
złożony został zgodnie z procedurami w terminie do 28 lutego 2019 r., natomiast długo 
oczekiwano na odpowiedź. Powiat informację o przyznaniu środków otrzymał dwa tygodnie 
temu. Związek Powiatów Polskich interweniował w tej sprawie w Ministerstwie 
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Infrastruktury, gdyż powiaty nie otrzymując w odpowiednim momencie dofinansowania, 
nie mogły przygotować procesów związanych z przetargami na wykonywanie robót. Dwa 
tygodnie temu Powiat otrzymał środki (w wysokości mniejszej o około 400 zł niż 
wnioskowano). Pan Starosta dodał, że trwa procedura przetargowa. Termin jest późny, 
ponieważ środki, o które Powiat występował, zostały bardzo późno rozdysponowane i późno 
przyszła informacja o wysokości dotacji. 

Pkt 5. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie 
o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” 
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach”. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały, 
otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie 
o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach”. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały, 
otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego 
Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – CD” 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, Poddziałanie IX.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały, 
otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały, 
otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały, 
otworzył dyskusję. 
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Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Pkt 10. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały, 
otworzył dyskusję. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Pkt 11. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

Projekt uchwały omówiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Zgłoszenie inicjatywy 
uchwałodawczej przez Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym wynika z informacji o przyznaniu 
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi 
na złożone wnioski w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”: 

 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach 
inwalidzkich” – wartość całkowita projektu została oszacowana na kwotę 
121.500,00 zł, w tym udział własny Powiatu 41.500,00 zł oraz dofinansowanie z PFRON 
w wysokości 80.000,00 zł, 

 w zakresie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu 
Łódzkiego wschodniego” – całkowita wartość projektu wynosi 100.000,00 zł, w tym 
przyznana kwota dofinansowania wynosi 30.000,00 zł i przyznana kwota na obsługę 
realizacji projektu 450,00 zł. 
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Łącznie proponuje się wprowadzenie do budżetu Powiatu po stronie dochodów bieżących 
kwoty 30.450,00 zł oraz po stronie dochodów majątkowych kwoty 80.000,00 zł, a także 
po stronie wydatków wprowadzenie wydatków na w/w zadania związane z uzyskanymi 
środkami z PFRON. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Pkt 12. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały, 
otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja 
Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Pkt 13. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały, 
otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja 
Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Pkt 14. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego, od dnia 1 września 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały, 
otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja 
Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem 
uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Pkt 15. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

Pan Mariusz Kotynia nawiązał do złożonej przez niego interpelacji w sprawie podłogi 
w budynku mieszczącym się przy ul. Korczaka w Koluszkach w części wynajmowanej pod 
potrzeby ośrodka zdrowia i zapytał, czy coś udało się zrobić w tym zakresie. Radny zapytał 
następnie, czy są jakieś ustalenia w sprawie siedziby Powiatu. 
Ponadto Pan Kotynia powiedział, iż ma sygnały od geodetów, że są problemy, jeżeli chodzi 
o załatwianie spraw w Wydziale Geodezji i Kartografii – załatwianie spraw trwa długo, 
według geodetów dłużej niż w innych powiatach i nasz Powiat jest jednym z niewielu 
powiatów, gdzie nie ma portalu do obsługi spraw geodezyjnych oraz brak jest baz BDOT 
i GESUT. Ponadto baza EGIB wymaga modernizacji. Pan Kotynia zapytał, czy są jakieś szanse, 
żeby w najbliższej perspektywie coś udało się z tym zrobić. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała, że Powiatowi Łódzkiemu 
Wschodniemu nie udało się pozyskać z budżetu Województwa Łódzkiego środków 
na modernizację boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Powiat 
wnioskował o dotację w wysokości 100.000,00 zł. Wniosek złożony został prawidłowo, 
natomiast zadanie nie zostało ujęte do dofinansowania z uwagi na niewystarczającą ilość 
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środków – Sejmik Województwa Łódzkiego przeznaczył na projekty w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej łączną kwotę 4 mln zł. Pani Wicestarosta zapewniła, 
że jeśli będzie kolejna edycja, wniosek dotyczący modernizacji boiska przy ZSP Nr 2 
w Koluszkach zostanie złożony po raz kolejny. 

Pani Wicestarosta odpowiedziała następnie na pytania radnego Mariusza Kotyni dotyczące 
spraw z zakresu geodezji i kartografii. Baza GESUT rzeczywiście w naszym Powiecie 
nie istnieje. Tworzenie bazy GESUT jest m.in. przedmiotem zadań ujętych w projekcie 
realizowanym przez związek celowy, jakim jest Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. 
Projekt będzie realizowany do 2023 roku. 
Powiat Łódzki Wschodni corocznie wykonuje modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków 
ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego. Są to niewielkie środki, gdyż 
średnio na powiaty trafia rocznie około 150.000,00 zł. Powiat Łódzki Wschodni otrzymuje 
200.000,00 zł – 220.000,00 zł i środki te wystarczają na modernizację Ewidencji Gruntów 
i Budynków dla jednego obrębu. W tym roku wykonywana jest modernizacja dla obrębu 
Kraszew w gminie Andrespol. 
Pani Wicestarosta dodała, że w poprzednich latach, poza środkami Wojewody, również 
włodarze poszczególnych gmin przeznaczali środki na dofinansowanie modernizacji – 
przykładem jest Gmina Rzgów, gdzie modernizacja została wykonana w 100%. 
Dofinansowania udzieliła także Gmina Tuszyn. 
W chwili obecnej modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków wykonywana jest tylko 
w gminie Andrespol. Pani Wicestarosta przypomniała, że we wcześniejszych latach ówczesny 
Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonał modernizację EGIB 
za około 3 mln zł w ramach programu, którego liderem był Urząd Marszałkowski w Łodzi. 
Dzięki temu projektowi dużo obrębów zostało zmodernizowanych. 
Pani Wicestarosta przypomniała, że Powiatowi nie udało przystąpić indywidualnie 
do projektu e-usług, gdyż wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych. Decyzją Rady 
Powiatu poprzedniej kadencji przystąpiono do realizacji tych zadań w ramach Związku 
Powiatów Województwa Łódzkiego obejmującego 14 powiatów. Powiat Łódzki Wschodni 
ma relatywnie największy udział po Powiecie Wieruszowskim, wynoszący 8,5 mln zł. Jest to 
bardzo kosztowna inwestycja i bez Funduszy Europejskich Powiat sobie nie poradzi. 
Jeżeli chodzi o wdrożenie Geoportalu, w tym roku dwa powiaty – Powiat Łódzki Wschodni 
i Powiat Łęczycki będą ujęte w zamówieniu publicznym i zadanie to będzie zrealizowane. 
Pani Wicestarosta poinformowała, że 7 czerwca 2019 r. uczestniczyła w Konwencie 
Powiatów Województwa Łódzkiego w Białej Rawskiej, gdzie Łódzki Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przedstawiał sprawy geodezji, która boryka się 
z ogromnymi problemami wynikającymi przede wszystkim z braku środków finansowych. 
Na konwencie zostało podjęte stanowisko, aby zwiększone zostały środki na województwo 
łódzkie, które od wielu lat ma bardzo małe wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa – 
powiaty rocznie otrzymują średnio tylko około 150.000,00 zł z administracji rządowej 
na realizację modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków. Pani Wicestarosta dodała, 
że nawet jeżeli jakaś część środków nie zostanie wykorzystana na to zadanie, nie ma 
możliwości przeznaczenia ich na inne cele, na przykład na osnowę geodezyjną. 

Pani Wicestarosta odniosła się do ogłoszonego konkursu na stanowisko geodety w Wydziale 
Geodezji i Kartografii do  obsługi spraw związanych z weryfikacją map. Pani Wicestarosta 
nadmieniła, iż w Powiecie Łódzkim Wschodnim przybywa inwestycji, co przekłada się 
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na zwiększoną ilość pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii, Wydziale Architektury 
i Budownictwa, jak również w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 

Odpowiadając na kolejne pytanie radnego Mariusza Kotyni dotyczące podłogi w budynku 
na ul. Korczaka w Koluszkach, Pani Wicestarosta powiedziała, że stan podłogi nie zagraża 
bezpieczeństwu. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy planowaniu budżetu 
na 2019 rok sygnalizowała, że może wystąpić potrzeba remontu podłogi, natomiast 
nie określono dotychczas harmonogramu realizacji. Rozpatrywana jest przez Zarząd 
ewentualnie wymiana tej podłogi, natomiast nie w najbliższym czasie. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala odpowiedział na pytanie radnego dotyczące 
siedziby Powiatu. Po dość długim oczekiwaniu Zarząd Województwa podjął decyzję 
o ustaleniu stawek wynajmu pięter V i VI budynku mieszczącego się w Łodzi przy 
ul. Sienkiewicza 3 pod potrzeby Starostwa, ze stawką 3,50 zł/m2. W najbliższym czasie 
do budynku Starostwa przeniesiony będzie Wydział Geodezji i Kartografii. Ponadto Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami, który obecnie mieści się na XV piętrze, przeniesiony zostanie 
na VI piętro, w efekcie czego budynek straci charakter obiektu wysokościowego. 
Pan Starosta powiedział, że po uwagach zgłoszonych przez PLK do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Łodzi, w związku z usterkami stwierdzonymi przez Nadzór 
Budowlany w tym budynku, zachodzi konieczność opracowania ekspertyzy stanu 
technicznego. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego odwołał się od decyzji 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, gdyż nie jest w stanie wykonać ekspertyzy 
w wyznaczonym terminie. Pan Starosta dodał, że dopóki nie będą znane zalecenia 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie robót niezbędnych do wykonania 
w tym obiekcie oraz ich koszty, nie mogą być prowadzone rozmowy z Zarządem 
Województwa pod kątem przyszłego zakupu budynku przez Powiat. Niezależnie od tego 
rozmowy dotyczące siedziby prowadzone są z Urzędem Miasta Łodzi. 
W kwestię dalszych rozmów z Zarządem Województwa odnośnie ustalenia wartości 
ewentualnego wykupu budynku przy ul. Sienkiewicza 3 wchodzą jeszcze sprawy związane 
z wyceną wartości drogi powiatowej biegnącej przez Stefanów do węzła autostradowego 
Romanów, za którą Urząd Marszałkowski będzie musiał zapłacić Powiatowi. 
Pan Starosta dodał, że w budynku zdarzają się awarie – wskutek awarii systemu 
odprowadzania wód opadowych wystąpiło kolejne zalanie pomieszczeń Starostwa. Budynek 
jest ubezpieczony, więc powstałe szkody zostały zgłoszone do ubezpieczyciela. We własnym 
zakresie Starostwo wykonało szereg prac w holu na parterze budynku. 
Pan Starosta podsumował, że trudno powiedzieć, czy Powiat zdecyduje się ostatecznie 
na wykup nieruchomości, ponieważ wstępnie wiadomo, że wysokie są koszty wymiany 
elewacji oraz pozostałych robót, które należałoby wykonać na tym obiekcie, dlatego 
rozważane są inne możliwości. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że jeśli chodzi o wniosek pod 
nazwą „Centrum Usług Środowiskowych CUŚ” złożony w czerwcu 2018 roku, pierwsza ocena 
formalna wniosku była negatywna, w związku z czym Powiat złożył protest. Protest został 
uwzględniony i ostatecznie wniosek uzyskał pozytywną ocenę, jednak Powiat przy realizacji 
projektu występował o dofinansowanie w wysokości 3.544.912,63 zł, a otrzymał na ten 
moment dofinansowanie w wysokości 1.506.339,92 zł. Pismo Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego znak RPII.432.2.52.2018 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
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Możliwe będzie ewentualne uzyskanie zwiększonej dotacji, po przeprowadzeniu przetargów 
na realizację projektów. Powiat Łódzki Wschodni jest pierwszy na liście wniosków, które nie 
uzyskały pełnego dofinansowania. 

Pan Mariusz Kotynia powiedział, że rozumie, iż modernizacja to nie są procesy łatwe ani 
tanie i zakłada, że dzieje się to sukcesywnie, a tworzenie baz jest w fazie początkowej. Radny 
zapytał, czy jest możliwość zakupu przez Powiat portalu do samej obsługi interesantów przez 
Wydział i jaki jest koszt takiego programu. 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii powiedział, że wdrożenie 
Geoportalu ma się odbyć w ramach projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego 
i ten temat był zapoczątkowany 2 lata temu. Niestety Związek jest na razie na etapie 
organizacyjnym, ponieważ były problemy z wyłonieniem podmiotów, które miały ten projekt 
koordynować. Były to problemy całkowicie niezależne od Powiatu. Powiat Łódzki Wschodni 
chciał samodzielnie zakupić ten portal i później zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach realizowanego projektu o refundację kosztów – niestety taka droga była 
niemożliwa, ponieważ wszystkie umowy na realizację tego projektu musi zawrzeć Związek 
Powiatów Województwa Łódzkiego. Pan Naczelnik dodał, że kontaktował się również z firmą 
zajmującą się wdrożeniem e-usług i szukano jakiegoś rozwiązania, ale niestety nie było to 
możliwe. W lipcu prawdopodobnie będzie już ogłoszony przetarg konkretnie na e-usługi dla 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego i dla Powiatu Łęczyckiego. Koszty zakupu programu nie są 
duże, gdyż wynoszą około 60.000,00 zł, jednak Powiat nie może dokonać zakupu z własnych 
środków, gdyż takie zadanie jest ujęte w realizowanym projekcie unijnym, a wdrożenie  
e-usług jest zasadniczą częścią tego projektu. 
Pan Naczelnik odniósł się do ogłoszonego naboru na stanowisko geodety w Wydziale 
Geodezji i Kartografii – wpłynęła jedna oferta i prowadzona będzie dalsza procedura w celu 
rozstrzygnięcia naboru. 
Pan Naczelnik dodał, że w związku z przeniesieniem Wydziału do siedziby Starostwa, są plany 
rozdzielenia stanowisk obsługi interesanta geodezyjnego od obsługi interesanta będącego 
osobą fizyczną, co usprawni pracę. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni odniósł się do wykonywania zadań przez 
Wdział Geodezji i Kartografii oraz współpracy z geodetami. Oczekiwanie na załatwienie 
spraw wynika z olbrzymiej liczby zgłaszanych prac. Powiat Łódzki Wschodni jest po Mieście 
Łodzi powiatem, który załatwia najwięcej takich spraw statystycznie pod względem liczby 
ludności. Problemy w zakresie geodezji dotyczą wszystkich powiatów w całej Polsce i było to 
przedmiotem spotkania z Głównym Geodetą Kraju. Główny Geodeta Kraju zaproponował 
nakładanie określonych terminów załatwiania spraw i kar pieniężnych za każdy dzień zwłoki. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni w związku z tym, iż na każdej Sesji 
poruszane są sprawy geodezji, które są sprawami bardzo ważnymi oraz zgłaszane są przez 
radnych uwagi dotyczące Wydziału Geodezji i Kartografii, zaproponowała zorganizowanie 
posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa z udziałem geodetów, którzy są 
interesantami w Wydziale Geodezji i Kartografii. 
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Pan Starosta dodał, że jeśli radni mają uwagi i jakaś osoba skarży się, że sprawa nie jest 
załatwiana w terminie, każdy przypadek może zostać rozpatrzony indywidualnie w ramach 
skarg i wniosków. 

Pan Mirosław Sójka odniósł się do budowy chodnika w Bukowcu i zapytał, czy zagrożony jest 
termin wykonania tych prac, w związku z układaniem przez innego wykonawcę światłowodu 
w śladzie chodnika. 
Odpowiedzi udzielił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Firma TOYA posiadając decyzję zezwalającą 
na umieszczenie światłowodów w śladzie tego chodnika, w momencie kiedy Powiat 
rozpoczął budowę chodnika, zgłosiła prośbę o skoordynowanie prac związanych z ułożeniem 
kabli światłowodowych. Teren ten przekazany został wykonawcy chodnika, dlatego 
szczegółowe warunki wpuszczenia drugiego wykonawcy na ten sam plac budowy musiały 
ustalić między sobą firmy wykonawcze, natomiast ze strony Starostwa nie ma uwag co do 
takiego porozumienia. Z informacji uzyskanych od kierownika budowy wynika, że dopełniono 
wszelkich formalności związanych z realizacją światłowodu i w związku z tym problemów nie 
ma. Pan Naczelnik dodał, że po wizycie w terenie stwierdził, że postęp robót nie jest 
zadowalający, aczkolwiek termin zakończenia inwestycji ubiega 2 sierpnia 2019 r. i nie jest 
zagrożony. Nie ma również żadnych sygnałów, że ten termin nie zostanie dotrzymany.  Pan 
Naczelnik deklarował gotowość do pośrednictwa, jeżeli pojawi się jakaś sytuacja sporna 
między wykonawcami, ale takiej potrzeby nie ma. 
Pan Mirosław Sójka zapytał, kto będzie odpowiadał za prawidłowe utwardzenie terenu pod 
chodnikiem. 
Pan Naczelnik odpowiedział, że Powiat ma zawartą umowę tylko z wykonawcą chodnika, 
dlatego rozmowy i warunki wpuszczenia drugiej firmy na plac budowy ustalają firmy między 
sobą. Powiat gwarancję jakości wykonania robót budowlanych chodnika będzie egzekwować 
tylko od wykonawcy chodnika. 

Radny Mateusz Karwowski poinformował, że na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój 
ukazał się „Ranking Finansowy”, w którym Powiat Łódzki Wschodni zajmuje dwudzieste 
pierwsze miejsce w Polsce, a pierwsze w Województwie Łódzkim, jeśli chodzi o stan 
finansowy powiatu, stabilność jego budżetu i wiele innych kryteriów, o czym warto pamiętać 
i warto żebyśmy wszyscy też pozytywnie o tym Powiecie mówili. 
Pan Mateusz Karwowski dodał, że bardzo dobre są również wyniki gmin naszego Powiatu, 
rewelacyjny wynik ma Gmina Rzgów, która jest w czołówce rankingu gmin miejsko – 
wiejskich oraz Gminy Nowosolna w rankingu gmin wiejskich. Gmina Koluszki i pozostałe 
gminy także zajmują wysokie pozycje. Pokazuje to, że rozwój gmin na wschód od Łodzi 
i całego Powiatu przebiega bardzo pozytywnie i jest dostrzegany na zewnątrz. 

Pan Paweł Lewiak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach podziękował 
za wizytę Zarządu Powiatu w szkole. 

Pani Skarbnik poinformowała o zmianach ustawy prawo farmaceutyczne, które weszły 
w życie 6 czerwca 2019 r. Zmiany ustawy prawo farmaceutyczne bez zmian w ustawie 
o pomocy społecznej i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej ze środków 
publicznych, spowodowały, że domy pomocy społecznej nie mogą kupić leków w aptece 
i otrzymać faktury na DPS. Apteki obecnie mogą wystawiać faktury wyłącznie  
na osobę fizyczną. Jest to olbrzymi problem w przypadku pensjonariuszy domów pomocy 
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społecznej, ale dotyczy to również szkół, domów dziecka i innych tego typu placówek. Pani 
Skarbnik zwróciła uwagę na konieczność zmiany przepisów. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni zaproponowała, żeby z inicjatywy naszego 
Powiatu przyjęte zostało stanowisko na kolejnym Konwencie Starostów Województwa 
Łódzkiego, aby tą istotną sprawę przekazać do Związku Powiatów Polskich, a następnie 
do właściwej komisji sejmowej. 

Ustalono termin kolejnej sesji na dzień 25 lipca 2019 r. 

Pkt 16. porządku obrad – Zamknięcie IX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady 
IX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Sławomir Sokołowski 


