
PROTOKÓŁ NR 43/19 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 19 sierpnia 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.

Pan Andrzej Opala - Starosta Łódzki Wschodni otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził 
kworum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu.

3. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 
nr 2913E do granic miasta Łodzi" z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 
oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu powiedziała, że Wojewoda Łódzki ogłosił 
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 
2019 - 2028. Powiat przygotowuje wniosek o dofinansowanie na rok 2020 zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E 
dogranie miasta Łodzi". Składając wniosek na dofinansowanie zadania, które nie jest 
ujęte w budżecie, Rada Powiatu musi podjąć stosowną uchwałę w sprawie złożenia 
wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" z Funduszu Dróg 
Samorządowych na lata 2019-2028 oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu.
Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska powiedział, że wartość zadania, po przeprojektowaniu, szacuje się 
na około 2 min zł. Wójt Gminy Nowosolna zaakceptował wstępnie dofinansowanie 
zadania przez Gminę Nowosolna w przyszłym roku. Zakłada się uzyskanie 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszącego 50% wartości 
inwestycji, natomiast maksymalnie dofinansowanie może wynieść do 80%.
Omówiono szczegółowo procedury składania i rozpatrywania wniosków. Termin 
składania wniosków przypada do 28 sierpnia 2019 r. Informacja Wojewody 
o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania może zostać przedstawiona na koniec 
listopada 2019 r.
Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych mówi, że nabór jest ogłaszany w terminie



14 dni od otrzymania przez Wojewodę informacji o zabezpieczeniu środków w budżecie 
państwa, Ten termin mijał w dniu 29 lipca 2019 r. i w tym dniu Wojewoda Łódzki ogłosił 
nabór wniosków. Wnioski o dofinansowanie składa się w terminie 30 dni od ogłoszenia, 
czyli do 28 sierpnia 2019 r. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru Wojewoda 
przedstawia Ministrowi właściwemu ds. transportu listę ostateczną wniosków 
zakwalifikowanych do dofinansowania. Lista wniosków jest akceptowana przez Ministra, 
który może również dokonać zmian na listach, wskazać do dofinansowania dodatkowe 
zadania powiatowe lub gminne, mając na względzie bardzo miękkie argumenty. 
W wyniku dokonania zmian na listach wniosków Prezes Rady Ministrów może dokonać 
podziału rezerwy, która wynosi 5%. Po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, 
ostateczna lista wraca do Wojewody (może być to grudzień lub początek przyszłego 
roku).

Pan Starosta zwrócił uwagę, że do 15 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu składa projekt 
budżetu na rok 2020. Budżet jest uchwalany przez Radę Powiatu do końca 
grudnia 2019 r. i uchwalając budżet Rada powinna już znać decyzję w sprawie 
wniosków.

Pan Naczelnik powiedział, że beneficjenci w terminie 14 od otrzymania zawiadomienia 
o przyznaniu dofinansowania zobligowani są do pisemnego potwierdzenia gotowości 
do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Pan Starosta nadmienił, że w wersji pierwotnej kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 
2.800.000,00 zł. Zadanie zostanie przeprojektowane do wartości 2.000.000,00 zł, 
dokumentacja uzgodniona zostanie z Wójtem Gminy Nowosolna, przy czym Pan Wójt 
zapewnił ustnie o udzieleniu dofinansowania zadania przez Gminę.
Pan Naczelnik powiedział, że Wójt potwierdza konieczność realizacji inwestycji.

Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie złożenia wniosku 
o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania 
z drogą nr2913E do granic miasta Łodzi" z Funduszu Dróg Samorządowych 
na lata 2019-2028 oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu (załącznik nr 3 
do protokołu).

Pan Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Andrespol poprosił 
o przedstawienie na posiedzeniu Zarządu Powiatu propozycji, iż Gmina Andrespol 
będzie się ubiegać o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie 
budowy tunelu pod torami kolejowymi w Bedoniu, z puli środków przeznaczonych 
na drogi gminne. Pan Wójt zaproponował przekazanie Gminie Andrespol przez Powiat 
Łódzki Wschodni zarządzania na tym odcinku drogi powiatowej przez okres 5 lat, 
w związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu.

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że jest uchwała Rady Powiatu, która wyraża zgodę 
na realizację przez Gminę inwestycji na drodze powiatowej. Rada Gminy Andrespol 
podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej na realizację tego zadania. Pomoc 
rzeczowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.



Pan Naczelnik dodał, że w umowie na realizację zadania zawartej pomiędzy Gminą, 
a Polskimi Liniami Kolejowymi jest zapis, że PLK wymaga, aby wykonawca robót 
mostowych i drogowych, czyli gmina, złożył deklarację, że utrzyma trwałość projektu 
w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji.

Pan Naczelnik przypomniał, że Gmina Brojce wypowiedziała porozumienie 
na prowadzenie zarządu nad drogami powiatowymi na terenie gminy Andrespol i w ślad 
za tym Powiat zwrócił się pismem do Gminy Andrespol z zapytaniem, czy Gmina wyraża 
gotowość do pełnienia funkcji zarządcy drogi, na warunkach takich, jak w przypadku 
pozostałych gmin. Pan Naczelnik stwierdził, że zapewne decyzja Wójta w tej sprawie 
będzie negatywna.
Pan Naczelnik dodał, że ma wątpliwości, czy w przypadku zawarcia porozumienia 
zgodnie z propozycją Wójta Gminy Andrespol, Gmina będzie w stanie złożyć poprawny 
wniosek o dofinansowanie zadania obejmującego odcinek drogi w związku z budową 
tunelu. W programie jest wprost zapis, że wniosek zostanie odrzucony, jeśli nie spełnia 
wymogów formalnych m.in. jeśli wnioskodawca w dniu złożenia wniosku 
o dofinansowanie nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. 
Pan Naczelnik stwierdził, że wniosek może złożyć tylko ustawowy zarządca drogi, 
natomiast Wójt Gminy Andrespol ma informacje, że gdy będzie zawarte porozumienie 
z Powiatem, to Gmina będzie mogła złożyć wniosek.
Pan Naczelnik przypomniał, że Powiat w danym roku może złożyć tylko jeden wniosek, 
natomiast każda gmina chciałaby wziąć udział w dofinansowaniu.

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

W projekcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023 uwzględniono zmiany zaproponowane 
w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 oraz w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023 (załącznik nr 4 
do protokołu).

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

W przedstawianym projekcie uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
proponuje się dokonanie zmian budżetu Powiatu po stronie wydatków m.in.:
- Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 



zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem 
na montaż pasów akustycznych na drogach powiatowych, w celu poprawy 
bezpieczeństwa m.in. w pobliżu przejść dla pieszych. Szacowany koszt wykonania 
jednego oznakowania wynosi 2 tys. zł;

- zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej 
nr2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży"- zmniejszenie o kwotę per saldo 
5.000,00 zł. Obecnie w budżecie Powiatu zapisana jest kwota 200.000,00 zł. 
Proponuje się zmniejszenie wydatków z budżetu Powiatu o 100.000,00 zł, 
a zwiększenie wydatków z ochrony środowiska o 95.000,00 zł w ramach Działu 900 - 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Działając zgodnie z zapisami art. 400a 
ustawy na to zadanie można przeznaczyć środki na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, która obejmuje wspomaganie zadań modernizacyjnych 
i inwestycyjnych służących ochronie środowiska. Budowa kanalizacji deszczowej 
wpisuje się w ten cel;

- zadanie pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr2911E 
ul. Łódzkiej w Justynowie" - zmniejszenie o kwotę 9.027,00 zł do wysokości 
faktycznej realizacji. Dotychczas w budżecie była zapisana kwota 70.000,00 zł;

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" 
- etap II - zmniejszenie o kwotę 4.654,00 zł do wysokości rozliczenia zadania. 
Dotychczas w budżecie plan wydatków wynosił 805.000,00 zł, w tym pomoc 
finansowa z Gminy Brojce w wysokości 140.00,00 zł;

- zadanie pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, 
gm. Brojce" - zmniejszenie o kwotę 31.864,00 zł do wysokości faktycznej realizacji. 
Dotychczas w budżecie Powiatu zapisana jest kwota 200.000,00 zł, w tym jako pomoc 
finansowa z budżetu gminy Brojce kwota 60.000,00 zł;

- zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E 
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie" - zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł. Obecnie 
w budżecie Powiatu zapisana jest w planie wydatków kwota 757.267,00 zł. 
Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00 zł, aby można było 
rozstrzygnąć przetarg. Wystąpiono do gminy Tuszyn o zwiększenie udzielonej pomocy 
finansowej na realizację tego zadania, jednak zanim Rada Miejska w Tuszynie 
podejmie stosowne uchwały, proponuje się zwiększenie na zadanie środków Powiatu, 
aby można było rozstrzygnąć procedurę przetargową w terminie związania ofertą;

- projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ" - przebudowa budynków 
DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł 
na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, którego opracowanie jest niezbędne 
do uruchomienia procedury zamówień publicznych;

Proponuje się wprowadzenie do wykazu zadań inwestycyjnych:
- zadania inwestycyjnego pn. „Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi 

powiatowej nr 2921E na ulicy Głównej w Janowce" - zwiększenie o kwotę 
10.000,00 zł - jest to związane z realizacją petycji rozstrzygniętej na jednym 
z poprzednich posiedzeń Zarządu. Petycja została uwzględniona w części dotyczącej 
montażu progu, natomiast w części dotyczącej chodnika petycja nie została 
uwzględniona;

- zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze 
powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym" - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;



Zgodnie z propozycją Gminy Koluszki dotyczącą zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej 
Gminie Koluszki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w ramach 
tzw. zarządu nad drogami, proponuje się:
- wykreślenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr2914E i Nr 2915E w Gminie 
Koluszki" - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł;

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem" - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł.

Gmina Koluszki przystąpiła do opracowania projektu przebudowy drogi 2914E 
obejmującej również skrzyżowanie dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E.

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 

w Wiśniowej Górze o kwotę 36.671,00 zł z odpłatności pensjonariuszy;
- zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi o kwotę 24.612,00 zł (zwiększenie 
planu dochodów uzyskiwanych z udziału Powiatu w zrealizowanych dochodach 
budżetu państwa);

- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi i Powiatu o kwotę 13.552,00 zł;

- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 5.251,00 zł tytułem 
refundacji wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy (prace interwencyjne),

- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach o kwotę 
2.2290,00 zł,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.291,00 zł z tytułu wpływów z Policy OC 
za szkody powstałe podczas zdarzeń drogowych,

- zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych 
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 
budżetowego 2018 - zmniejszenie dochodów majątkowych i zwiększenie dochodów 
bieżących o kwotę 187,00 zł.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019 (załącznik nr 5 do protokołu).

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Projekt uchwały przygotowany został na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w związku 
z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu, poprzez przesunięcie kwoty 70.000,00 zł 
z grupy „wynagrodzenia i pochodne" do grupy „zadania statutowe".



Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 (załącznik nr 6 do protokołu).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.2.208.2019 
z dnia 14 sierpnia 2019 r. i wprowadza się do budżetu Powiatu po stronie dochodów 
i wydatków kwotę dotacji w wysokości 5.400,00 zł w zakresie zadań zleconych. Zmiany 
po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie zadań 
zleconych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (załącznik nr 7 do protokołu).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Nr 399/2019 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, dokonuje się zmiany planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów oraz dokonuje 
się zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych po 
stronie wydatków. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB- 
1.3111.2.208.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019 (załącznik nr 8 
do protokołu).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Proponuje się dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie 
klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych w Dziale 801 Oświata i wychowanie 
poprzez przesunięcie między rozdziałami kwoty 200,00 zł, na wniosek Naczelnika



Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach).

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (załącznik nr 9 do protokołu).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

W projekcie uchwały proponuje się dokonanie się zmian w planie finansowym Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych, uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
wprowadzone Uchwałą Nr 401/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2019 (załącznik nr 10 do protokołu).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Proponuje się dokonanie zmian z planie finansowym Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze po stronie wydatków w zakresie zadań własnych, zgodnie 
z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz dokonanie 
zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź - Wschód.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2019 (załącznik nr 11 do protokołu).

12. 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. „Sporządzenie mapy do celów prawnych".
(Referował p. Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)



Na wniosek Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów 
prawnych" proponuje się zatwierdzenie trybu zamówienia - przetarg nieograniczony 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zatwierdzenie treści ogłoszenia o przetargu 
nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego oraz treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia 
publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie 
mapy do celów prawnych" (załącznik nr 12 do protokołu).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)

Zaproponowana zmiana uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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 przygotowana została w związku z zaprzestaniem z dniem 
16 czerwca 2019 r. działalności apteki Miętowa, która mieściła się w Andrespolu. Opinie 
Wójtów i Burmistrzów w tej sprawie są pozytywne.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął inicjatywę uchwałodawczą zmieniającą 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 
(załącznik nr 13 do protokołu).

14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono spraw.



USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

• Zarząd podjął inicjatywy uchwałodawcze w sprawie:

- złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" z Funduszu 
Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 oraz realizacji zadania w ramach tego 
funduszu,

- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2019-2023,

- zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,

- zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,

- zmieniającą 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.

• Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

1) Nr 399/2019 w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019

4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

2) Nr 400/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019.



Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X
4 głosy „za".

3) Nr 401/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 
2019.

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X
4 głosy „za".

4) Nr 402/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2019.

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X
4 głosy „za".

5) Nr 403/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2019.

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X
4 głosy „za".



6) Nr 404/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych".

4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła:

Andrzej Opala

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz


