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PROTOKÓŁ NR 40/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 31 lipca 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 39/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 39/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Monika Kunka – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Monika Kunka – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych  
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

Przedłożony projekt uchwały został przygotowany w związku z otrzymaniem 
od kierownika apteki Miętowa w Andrespolu, ul. Rokicińska 125, informacji 
o zaprzestaniu działalności i likwidacji tej apteki z dniem 16 czerwca 2019 r. 

Ze względu na uzyskaną informację na temat apteki Miętowa, zaistniała konieczność 
zaktualizowania danych w tym zakresie w rozkładzie godzin pracy aptek, określonym 
w załączniku nr 1 do uchwały Nr LVII/641/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 26 października 2018 r. 
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Ponadto Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni nadmieniła, że nawiązano 
kontakt z pozostałymi aptekami na terenie powiatu w celu zasięgnięcia informacji 
na temat rozkładu godzin pracy tych aptek, w kontekście aktualności zapisów zawartych 
w uchwale Nr LVII/641/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Uzyskano 
informacje, że pozostałe apteki nie planują w najbliższym czasie żadnych zmian. 

Ponadto likwidacja tej apteki nie wpłynie na harmonogram dyżurów aptek, ponieważ  
na terenie gminy Andrespol dostępność świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta 
i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełni Apteka – Sieciowa z siedzibą w Andrespolu, 
ul. Rokicińska 146, która pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, ustala Rada Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów miast i gmin 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz samorządu aptekarskiego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu, stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. 

W związku z powyższym projekt uchwały Rady Powiatu zostanie przekazany 
do zaopiniowania burmistrzom i wójtom miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego oraz Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Or.) 
(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 
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

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 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym  
Starostwa Powiatowego w Łodzi (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 
Zadania z zakresu geodezji i kartografii) 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 377/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 lipca 2019 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 
do protokołu. 

7. Omówienie przebiegu X Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Pan Starosta odczytał treść pisemnej informacji z X Sesji Rady Powiatu, która  
odbyła się w dniu 25 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi 
przy ul. Sienkiewicza 3. 

 Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu przedstawiała 
projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zawiadomienia o możliwym  
naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprzekazaniem 
w terminie sprawozdań Rb-50 (dotyczy nieprzekazania w terminie sprawozdań  
Rb-50 za II kwartał 2019 roku). 

Pani Skarbnik pierwotnie zamierzała wziąć na siebie odpowiedzialność za zaistniałą 
sytuację. 

Po ponownej analizie sprawy Pani Skarbnik uznała, że zasadne będzie wskazanie 
osoby, która faktycznie ponosi winę za niedochowanie terminu przekazania 
sprawozdań Rb-50 za II kwartał 2019 roku. Pani Skarbnik nadmieniła, że tą osobą 
jest Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego, który ma w zakresie obowiązków 
m.in. nadzór nad terminowym przekazywaniem sprawozdań finansowych 
do odpowiednich instytucji. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 
31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Projekt uchwały zostanie przekazany 
do zaopiniowania burmistrzom i wójtom miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego oraz Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 376/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Or.) 
 – 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 377/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 
Zadania z zakresu geodezji i kartografii) 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”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


