PROTOKÓŁ NR 2/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 30 listopada 2018 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 1/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 1/18 z posiedzenia Zarządu.

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 (zmiana inicjatywy
uchwałodawczej podjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 23 listopada 2018 r.)
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 oraz zmian
w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023, przedstawionych
w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLV/550/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023.
Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2018 obejmują zwiększenie
dochodów ogółem o kwotę 743.963,00 zł, w tym:
1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 735.289,47 zł, w tym:
a) zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 20 036,00 zł,
b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące o kwotę 679 794,47 zł;
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2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8.673,53 zł, w tym:
a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o 200,00 zł,
b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę
8 473,53 zł.
Zaproponowane zmiany są związane z:
1) z decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych z budżetu
państwa o kwotę 646 345,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących
i majątkowych;
2) z przyznaniem środków z Funduszu Pracy w wysokości 92 600,00 zł na wypłatę
nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
3) z rozliczeniem środków przyznanych z budżetu państwa, powiatów i gmin
na realizację zadań związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 50 287,00 zł;
4) ze zmniejszeniem pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Nowosolna
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy
drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” o kwotę 390,00 zł;
5) ze zwiększeniem planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej
analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu powiatu o kwotę
55 695,00 zł.
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zmniejszenie
wydatków ogółem o kwotę per saldo 211 119,49 zł, w tym:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 838 345,47 zł;
2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 049 464,96 zł w związku
z realizacją:
a) „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zmniejszenie o 291 710,18 zł;
b) „nowych wydatków inwestycyjnych” – zmniejszenie o 751 107,25 zł,
c) „wydatków majątkowych w formie dotacji” – zmniejszenie o 6 647,53 zł.
W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 955 082,49 zł.
Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 roku, który stanowi nadwyżkę
wydatków nad dochodami w wysokości 4 028 987,89 zł.
Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające
z rozliczenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań:
1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów
i Lisowice” – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 758 520,37 zł;
2) pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług
przez powiaty województwa łódzkiego” – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r.
o kwotę 391 710,18 zł;
3) pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę
19 926,00 zł;
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4) pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – zwiększenie limitu wydatków w 2018 r.
o kwotę 100 000,00 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.
Zmiany dokonane w latach 2019–2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej
oraz w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikają ze złożonego projektu budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 – 2023.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował
zaproponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2018 – 2023 i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą,
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na 2018 rok.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
w którym zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę 40 000,00 zł oraz
dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2018 rok ogółem o kwotę 140 000,00 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących
o kwotę 40 561,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 99 439,00 zł.
Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w wysokości 4 028 987,89 zł, który sfinansowany zostanie pożyczką oraz nadwyżką
z lat ubiegłych, dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na rok 2018 o kwotę 100 000,00 zł oraz dokonanie zmiany planu zadań
i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku
przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.
Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają ze zwiększenia planu dochodów
nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi na podstawie przeprowadzonej
analizy wykonania budżetu w zakresie:
1) udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł;
2) opłat za zajęcie pasa drogowego – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł.
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Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:
1)

2)

3)

4)

5)

konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych w ramach
działu 710 – Działalność usługowa poprzez przeniesienie kwoty 36 000,00 zł
z grupy „wynagrodzenia i pochodne”;
ze zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja
publiczna o kwotę 40 561,00 zł m.in. w związku z koniecznością naprawy dźwigu
osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi;
z rozliczenia zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż regałów
samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi” i zmniejszenia planu
wydatków o kwotę 561,00 zł;
z rozliczenia wydatków sklasyfikowanych w ramach rozdziału 75095 – Pozostała
działalność i przeniesienia kwoty 34 000,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne”
do grupy „zadania statutowe”;
z zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 100 000,00 zł w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego
na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”.

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100 000,00 zł.
Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą,
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
obowiązujących w 2019 r.
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska poinformował, że zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Rada Powiatu ustala corocznie w drodze
uchwały wysokość opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi
i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.
Realizacja zadania polegającego na usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu
strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ww. ustawy jest
zadaniem własnym powiatu.
Pan Naczelnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w którym zaproponowano ustalenie wysokości opłat w roku 2019 za usunięcie pojazdów
z drogi na wyznaczony przez Starostę Łódzkiego Wschodniego parking strzeżony:
1) rower lub motorower – 100 zł;
2) motocykl – 200 zł;
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3)
4)
5)
6)
7)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – 440 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. – 550 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. – 780 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. – 1150 zł;
pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1400 zł.

Zaproponowano ustalenie następującej wysokości stawek kwotowych opłat
za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym:
1) rower lub motorower – za każdą dobę przechowywania – 15 zł;
2) motocykl – za każdą dobę przechowywania – 22 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – za każdą dobę przechowywania
– 33zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. – za każdą dobę
przechowywania – 45 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. – za każdą dobę
przechowywania – 65 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. – za każdą dobę
przechowywania – 120 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za każdą dobę przechowywania
– 180 zł.
Proponowane w uchwale wysokości opłat pozostają bez zmian w stosunku do opłat
obowiązujących w latach poprzednich.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag
w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie
powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r.
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Naczelnik Burzyński zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego, w którym zaproponowano ustalenie wysokości opłat w 2019 roku
za usunięcie statków i innych obiektów pływających na wyznaczoną przez Starostę
Łódzkiego Wschodniego strzeżoną przystań lub parking strzeżony;
1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 54 zł;
2) poduszkowca – 105 zł;
3) statku długości kadłuba do 10 m – 126 zł;
4) statku o długości kadłuba do 20 m – 157 zł;
5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 208 zł.
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Zaproponowano ustalenie wysokości stawek kwotowych opłat w 2019 roku
za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na strzeżonej przystani
lub parkingu strzeżonym:
1) rower wodny lub skuter wodny – 18 zł;
2) poduszkowiec – 34 zł;
3) statek o długości kadłuba do 10 m – 54 zł;
4) statek o długości kadłuba do 20 m – 105 zł;
5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m – 157 zł.
Proponowane stawki nie przekraczają maksymalnych wartości określonych
w obwieszczeniu i pozostają bez zmian w stosunku do opłat obowiązujących w latach
poprzednich.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej
sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad II Sesji Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Po zakończeniu II Sesji Rady Powiatu obrady Zarządu Powiatu wznowiono.

po Sesji Rady Powiatu
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Wiśniowej Górze do załatwiania w imieniu właściciela – Powiatu Łódzkiego
Wschodniego spraw związanych z zarejestrowaniem na Dom Pomocy Społecznej
w Wiśniowej Górze pojazdu marki Opel Vivaro Combi Edition 16D MT6, rok produkcji:
2018, o numerze nadwozia: W0V7D604JV654038.
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR)

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku
z realizacją zadania w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami,
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Wiśniowej Górze do załatwiania w imieniu właściciela – Powiatu Łódzkiego
Wschodniego spraw związanych z zarejestrowaniem na Dom Pomocy Społecznej
w Wiśniowej Górze pojazdu marki Opel Vivaro Combi Edition 16D MT6, rok produkcji:
2018, o numerze nadwozia: W0V7D604JV654038.
Właścicielem pojazdu jest Powiat, a rejestracji pojazdu winien dokonać dyrektor DPS.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń
w przedmiotowej sprawie i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania imiennie reprezentantów Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu)

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu
z prośbą o wskazanie imiennie reprezentantów Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w osobach:
1) Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni;
2) Michał Kotynia – Geodeta Powiatowy.
Pani Sekretarz poinformowała, że zgodnie z § 10 Statutu Związku Powiatów
Województwa Łódzkiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/341/2016 Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia statutu
Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, po upływie kadencji lub w wypadku
odwołania przez powiat jego przedstawiciela – pełni on w Zgromadzeniu Związku
względnie innym organie Związku swoje obowiązki aż do wyznaczenia (wyboru)
w jego miejsce innej osoby.
W związku z tym, z uwagi na wybór Pani Ewy Gładysz na Wicestarostę Łódzkiego
Wschodniego na okres kadencji w latach 2018 – 2023, zaproponowano wyznaczenie jej
jako reprezentanta w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Tracą moc uchwały Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego:
1) Nr 1249/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wskazania imiennie
reprezentantów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów
Województwa Łódzkiego;
2) Nr 1607/2017 z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wskazania imiennie reprezentantów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku
Powiatów Województwa Łódzkiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PINB, ZSP nr 2, SOSW, PUP Łódź – Wschód, PCPR, PODGiK) w zakresie
zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na rok 2018.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu
finansowego na rok 2018 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie
dochodów w zakresie zadań własnych oraz w zakresie zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej oraz zmiany planu finansowego
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na rok 2018 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie wydatków
w zakresie zadań własnych.
Zaproponowano dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 realizowanych przez:
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków;
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych
o stronie dochodów i wydatków;
3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w zakresie zadań
własnych po stronie dochodów i wydatków;
4) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych po stronie
wydatków;
5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych po stronie
dochodów i wydatków w zakresie zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej i zadań własnych;
6) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych po stronie wydatków.
Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały
Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PODGiK, DPS w Lisowicach, PPP) w zakresie zadań
własnych na rok 2018.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie
finansowym na rok 2018 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie
zadań własnych po stronie wydatków oraz zmian w planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 realizowanych przez:
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych po stronie wydatków;
2) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych po stronie
wydatków;
3) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach w zakresie zadań własnych
po stronie wydatków.
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Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr II/21/2018
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań własnych na rok 2018.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu
finansowego na rok 2018 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie
zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planu
finansowego na rok 2018 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.
Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały
Nr II/22/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PODGiK, PUP Łódź – Wschód, SOSW) w zakresie
zadań własnych na rok 2018.
(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 2018 po stronie wydatków
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 dla:
1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków w zakresie zadań
własnych;
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3) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków
w zakresie zadań własnych.
Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych
przez:
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;
2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu;
3) Naczelnika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
5) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu Powiatu
z prośbą o zatwierdzenie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.
Pani Ewa Redmann przypomniała, że jest to drugie postępowanie w tym zakresie,
a pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ kwota zaproponowana przez
oferenta przekraczała szacunkową wartość zamówienia.
Obecnie, w ramach tego postępowania termin składania ofert został wyznaczony
do 4 grudnia 2018 r. do godz. 10:00, jednak z uwagi na liczne zapytania do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia składane przez oferentów oraz konieczność udzielenia
odpowiedz w tym zakresie, zasadnym jest przedłużenie terminu składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu do dnia 10 grudnia 2018 roku.
W związku z tym Pani Redmann w imieniu Komisji przetargowej wystąpiła do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o dokonanie zmiany treści SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu w ramach niniejszego postępowania.
Kopia wniosku komisji przetargowej skierowanego do Zarządu stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.”.
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.

15. Rozpatrzenie wniosku 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 zakupu licencji systemu informacji prawnej
dla potrzeb Starosta Powiatowego w Łodzi.
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

W związku z upływającym terminem zawarcia umowy z firmą „Wolters Kluwer”
dotyczącej korzystania z publikacji on-line Systemu Informacji Prawnej LEX,
Pani Ewa Redmann 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 zakupu licencji
systemu informacji prawnej dla potrzeb Starosta Powiatowego w Łodzi.
Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Pani Naczelnik przypomniała, że obecnie Starostwo korzysta z Systemu Informacji
Prawnej LEX. Umowa była zawarta na okres 2 lat.
Nadmieniła, że Wydział Organizacyjny dokonał rozeznania rynku w zakresie świadczenia
tego typu usług, z uwzględnieniem opinii pracowników Starostwa na temat
użytkowanego programu.
Obecnie Starostwo korzysta z licencji, która umożliwia wykorzystanie tego systemu
podczas pracy w terenie oraz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
Firma C.H. Beck przedstawiła ofertę za cenę 17 000 zł brutto (12 miesięcy), natomiast
firma Wolters Kluwer zaproponowała dostawę systemu za 17 785,80 zł brutto.
Pani Naczelnik poinformowała również o zamiarze rozszerzenia dostępnego pakietu
o kolejne moduły.
Pani Redmann zarekomendowała wybór oferty dotychczasowego dostawcy licencji.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę
na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r.
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w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej
równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu licencji
systemu informacji prawnej dla potrzeb Starosta Powiatowego w Łodzi.

16. Rozpatrzenie pisma ZSP nr 2 w Koluszkach o wyrażenie zgody na dofinansowanie
studiów podyplomowych na kierunku „Logistyka i spedycja”.
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu
przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach
o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunku „Logistyka
i spedycja”.
Pani Naczelnik przypomniała, że w planie dofinasowania form doskonalenia nauczycieli
zostały określone kierunki studiów, jakie będą podlegały dofinansowaniu.
Kierunek, o którym mowa powyżej nie był ujęty w katalogu kierunków przewidzianych
do dofinansowania, jednak ze względu na zmiany w zakresie realizacji planu
i niezrealizowane środki na dofinansowanie, zaproponowano dofinansowanie – za zgodą
organu prowadzącego (Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) innego kierunku
studiów niż pierwotnie planowany.
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ponadto Pani Szelest nadmieniła, że nauczyciel, który skorzystałby z tej formy
dofinansowania jednocześnie dokształcałby się w ramach innego kierunku,
co spowodowałoby oszczędności na poziomie około 600 zł w ramach ponoszonych
kosztów.
W związku z powyższym Pani Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą
o pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku, ze względu na potrzeby szkoły.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie
rozpatrzył przedmiotowe pismo i wyraził zgodę na dofinansowanie studiów
podyplomowych na kierunku „Logistyka i spedycja”.

17. Rozpatrzenie pisma SOSW w Koluszkach o przeszeregowanie stanowiska pracy starszy
referent na stanowisko sekretarza szkoły.
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Koluszkach o przeszeregowanie stanowiska pracy starszy referent,
na stanowisko sekretarza szkoły.
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
12

Pani Naczelnik zaznaczyła, że sformułowanie dotyczące „przeszeregowania” jest w tym
przypadku niewłaściwe, ponieważ w szkole nie funkcjonuje stanowisko sekretarza.
W związku z powyższym należałoby mówić o likwidację jednego stanowiska i utworzenie
nowego.
Pani Szelest nadmieniła, że pracownik wykonuje obowiązki należące w innych szkołach
do sekretarza szkoły. Ewentualna zmiana w strukturze szkoły byłaby związana
ze zwiększeniem kosztów na wynagrodzenia, ze względu m.in. na wypłatę dodatku
funkcyjnego.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył
pismo dyrektora SOSW w przedmiotowej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku o skierowanie dziecka z terenu gminy Tuszyn do internatu
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Naczelnik Szelest przedstawiła pismo rodzica dziecka z terenu gminy Tuszyn
o skierowanie dziecka do internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Koluszkach.
Dziecko posiada skierowanie do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Koluszkach.
Pani Naczelnik dodała, że w SOSW przebywają dzieci w ramach pobytu całodobowego
w tzw „internacie". Obecnie jest tam 5 dzieci, a rozpatrywany przypadek dotyczy
umieszczenia w internacie szóstego dziecka.
Ponadto wpłynął wniosek o umieszczenie w internacie kolejnego ucznia, który byłby
siódmym dzieckiem.
Pani Wicestarosta dodała, że zazwyczaj dzieci skierowane do internatu nie mają
możliwości umieszczenia w innej placówce.
Pani Naczelnik poinformowała, że skierowanie tego dziecka do internatu w SOSW
w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie generowało dodatkowych
kosztów, ponieważ obecnie w grupie jest 5 dzieci (w ramach zespołu edukacyjno –
terapeutycznego), a część oświatowa subwencji ogólnej zabezpiecza pobyt w internacie
maksymalnie 8 uczniów, bez konieczności przeznaczania na ten cel dodatkowych
środków finansowych przez Powiat.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę
na skierowanie dziecka z terenu gminy Tuszyn do internatu w SOSW w Koluszkach
w roku szkolnym 2018/2019.

13

19. Zatwierdzenie aneksu nr 10 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 SOSW
w Koluszkach.
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Naczelnik Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu
nr 10 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 SOSW w Koluszkach (są to dzieci,
którym udziela się pomocy od urodzenia do podjęcia nauki w szkole).
Aneks jest konsekwencją wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na przyznanie zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w postaci 1 godziny zajęć indywidualnych.
Średniomiesięczny dodatkowy koszt związany z wprowadzeniem tego aneksu wyniesie
około 200 zł.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
aneks nr 10 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 SOSW w Koluszkach.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego w celu jej zbycia
dla nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji jako
działki nr 1274 o pow. 0,0483 ha, nr 1275 o pow. 0,0229 ha, nr 1276 o pow. 0,0668 ha,
nr 1299 o pow. 0,0447 ha.
(referowała p. Dagmara Niźnikowska-Przedpełska - inspektor w Wydziale BiGN)

Pani Dagmara Niźnikowska-Przedpełska – inspektor w Wydziale Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że w związku z realizacją zadania
polegającego na wykonaniu wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego w celu jej zbycia
dla nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji jako działki
nr 1274 o pow. 0,0483 ha, nr 1275 o pow. 0,0229 ha, nr 1276 o pow. 0,0668 ha,
nr 1299 o pow. 0,0447ha, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby zbycia
przedmiotowej nieruchomości.
W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową za 1 000,00 zł
brutto przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza.
W związku z powyższym wystąpiono do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie
wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie
wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości oraz wartości rynkowej
prawa użytkowania wieczystego w celu jej zbycia dla nieruchomości położonej
w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji jako działki nr 1274, 1275, 1276 i 1299.
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 18
do protokołu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
wydzielonej pod drogę publiczną – drogę powiatowa 1512E, dla potrzeb ustalenia
odszkodowania, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Burmistrza
Tuszyna z dnia 9 sierpnia 2018 r. znak: GPR.6831.27.2018 oraz według aktualnej
wartości, dla nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, działka
nr 79/6 o pow. 0,0260 ha.
(referowała p. Dagmara Niźnikowska-Przedpełska - inspektor w Wydziale BiGN)

Pani Niźnikowska – Przedpełska poinformowała, że w związku z realizacją zadania
polegającego na wykonaniu wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
wydzielonej pod drogę publiczną – drogę powiatowa 1512E, dla potrzeb ustalenia
odszkodowania, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Burmistrza
Tuszyna z dnia 9 sierpnia 2018 r. znak: GPR.6831.27.2018 oraz według aktualnej
wartości, dla nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, działka nr:
79/6 o pow. 0,0260 ha, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby wypłaty odszkodowania
za nieruchomości przeznaczona pod planowane poszerzenie drogi powiatowej.
W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową za 1 500,00 zł
brutto przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza.
W związku z powyższym wystąpiono do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie
wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie
wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości wydzielonej pod drogę
publiczną – drogę powiatowa 1512E, położonej w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 79/6.
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 20
do protokołu.
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
wydzielonej pod drogę publiczną – drogę powiatowa 1151E, dla potrzeb ustalenia
odszkodowania, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Wójta Gminy
Nowosolna oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości położonej w gminie
Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, działka nr 115/26 o pow. 0,0367 ha.
(referowała p. Dagmara Niźnikowska-Przedpełska - inspektor w Wydziale BiGN)

Pani Dagmara Niźnikowska-Przedpełska nadmieniła, że w związku z realizacją zadania
polegającego na wykonaniu wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
wydzielonej pod drogę publiczną – drogę powiatowa 1151E, dla potrzeb ustalenia
odszkodowania, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Wójta Gminy
Nowosolna oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości położonej w gminie
Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, działka nr: 115/26 o pow. 0,0367 ha, zostało
przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
operatu szacunkowego na potrzeby wypłaty odszkodowania za nieruchomości
przeznaczona pod planowane poszerzenie drogi powiatowej.
W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową za 1 500,00 zł
brutto przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza.
W związku z powyższym wystąpiono do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie
wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie
wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości wydzielonej pod drogę
publiczną – drogę powiatowa 1151E, położonej w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń
Dolny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 115/26.
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 22
do protokołu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
w celu jej zbycia, dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w gminie Koluszki, w obrębie ew. Stefanów oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr 459/2 o pow. 0,0197 ha i nr 459/4 o pow. 0,62 ha.
(referowała p. Dagmara Niźnikowska-Przedpełska - inspektor w Wydziale BiGN)

Pani Niźnikowska-Przedpełska poinformowała, że w związku z realizacją zadania
polegającego na wykonaniu wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
w celu jej zbycia, dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
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w gminie Koluszki, w obrębie ew. Stefanów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki
nr 459/2 o pow. 0,0197 ha, i nr 459/4 o pow. 0,62 ha, zostało przeprowadzone
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu
szacunkowego na potrzeby zbycia przedmiotowej nieruchomości.
W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową za 1 350,00 zł
brutto przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza.
W związku z powyższym wystąpiono do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie
wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie
wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości w celu jej zbycia,
dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Koluszki,
w obrębie Stefanów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 459/2 i 459/4.
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 24
do protokołu.

24. Sprawy różne i wolne wnioski:
 Pani Dyrektor Łużniak poinformowała o wystąpieniu Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie naboru ofert w otwartym konkursie programu
„Senior +” Edycja 2019. W ramach nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”
samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych
Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku,
jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.
Dokumenty konkursowe można składać do dnia 4 stycznia 2019 roku.
Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Po uzgodnieniach z Panią Wicestarostą ustalono, że Powiat Łódzki Wschodni
nie będzie przystępował do tego konkursu ofert, ze względu na brak możliwości
realizacji tych zadań przez Powiat.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
 Pan Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa przedstawił informacje na temat projektu Wojewódzkiego
Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Zespołu, który podlega
zaopiniowaniu przez Powiat Łódzki Wschodni.
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Pan Niecka poinformował, że w tym planie są proponowane pewne zmiany
dotyczące Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Obecnie na terenie powiatu łódzkiego wschodniego funkcjonują zespoły
ratownictwa medycznego: 2 zespoły specjalistyczne i 1 zespół podstawowy,
natomiast w projekcie planu został zredukowany zakres tych usług, poprzez
przekształcenie 1 zespołu specjalistycznego (ZRM w Tuszynie) do podstawowego.
Ponadto zaleca się, aby na terenie każdego powiatu funkcjonował tylko 1 zespół
specjalistyczny.
Zmiany zostaną wprowadzone prawdopodobnie w kwietniu 2019 roku.
Pan Arkadiusz Niecka nadmienił, że zmiana w tym zakresie jest niekorzystna
dla Powiatu, w związku z tym zaproponowano wystosować do Wojewody Łódzkiego
pismo z negatywną opinią w tej sprawie.
Jednocześnie takie rozwiązanie w znacznym stopniu pogorszy skuteczne ratowanie
życia i zdrowia mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego znajdujących się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Szczegółowe informacje ujęto w piśmie skierowanym do Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi, którego kopia stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

 Pani Skarbnik przypomniała o składanym do Wojewody Łódzkiego wniosku
o zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na 2019 rok dla zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego (dział 710, rozdział
71015). Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Pani Skarbnik poinformowała, że uzyskano odmowną odpowiedź w tej sprawie.
Kopia pisma w tej sprawie wraz z kopią odpowiedzi skierowanej do PINB stanowią
załączniki nr 28 – 29 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
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USTALENIA ZARZĄDU:
przed Sesją Rady Powiatu:



Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
1) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2018 – 2023 (zmiana inicjatywy uchwałodawczej podjętej
przez Zarząd Powiatu w dniu 23 listopada 2018 r.);
2) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok;
3) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r.;
4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
w 2019 r.

po Sesji Rady Powiatu


Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 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 zakupu licencji systemu informacji
prawnej dla potrzeb Starosta Powiatowego w Łodzi.



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunku
„Logistyka i spedycja” w ZSP nr 2 w Koluszkach.



Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo SOSW w Koluszkach o przeszeregowanie
stanowiska pracy starszy referent na stanowisko sekretarza szkoły.



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na skierowanie dziecka z terenu gminy Tuszyn
do internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.



Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 10 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.
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Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
1) Nr 4/2018 w sprawie wskazania imiennie reprezentantów Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego – uchwałę podjęto
następującym stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

2) Nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PINB, ZSP nr 2, SOSW, PUP Łódź – Wschód, PCPR, PODGiK)
w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym
stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.
3) Nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PODGiK, DPS w Lisowicach, PPP) w zakresie zadań własnych
na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.
4) Nr 7/2018 w sprawie w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej
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Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań własnych na rok 2018
– uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.
5) Nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PODGiK, PUP Łódź – Wschód, SOSW) w zakresie zadań własnych
na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.
6) Nr 9/2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” – uchwałę podjęto
następującym stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.
7) Nr 10/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego w celu jej zbycia
dla nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji
jako działki nr 1274 o pow. 0,0483 ha, nr 1275 o pow. 0,0229 ha, nr 1276 o pow.
0,0668 ha, nr 1299 o pow. 0,0447 ha – uchwałę podjęto następującym stosunkiem
21

głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.
8) Nr 11/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
wydzielonej pod drogę publiczną – drogę powiatowa 1512E, dla potrzeb ustalenia
odszkodowania, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Burmistrza
Tuszyna z dnia 9 sierpnia 2018 r. znak: GPR.6831.27.2018 oraz według aktualnej
wartości, dla nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, działka
nr 79/6 o pow. 0,0260 ha – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.
9) Nr 12/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
wydzielonej pod drogę publiczną – drogę powiatowa 1151E, dla potrzeb ustalenia
odszkodowania, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Wójta Gminy
Nowosolna oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości położonej w gminie
Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, działka nr 115/26 o pow. 0,0367 ha – uchwałę
podjęto następującym stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.
10) Nr 13/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
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w celu jej zbycia, dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w gminie Koluszki, w obrębie ew. Stefanów oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działki nr 459/2 o pow. 0,0197 ha i nr 459/4 o pow. 0,62 ha – uchwałę
podjęto następującym stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

11) Nr 14/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Wiśniowej Górze do załatwiania w imieniu właściciela – Powiatu Łódzkiego
Wschodniego spraw związanych z zarejestrowaniem na Dom Pomocy Społecznej
w Wiśniowej Górze pojazdu marki Opel Vivaro Combi Edition 16D MT6,
rok produkcji: 2018, o numerze nadwozia: W0V7D604JV654038 – uchwałę podjęto
następującym stosunkiem głosów:
Imię i nazwisko
Andrzej Opala – Starosta
Ewa Gładysz – Wicestarosta
Paweł Pomorski – Członek Zarządu
Marta Stasiak – Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu

„za”
X
X
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

5 głosów „za”.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokół sporządziła J. Skibińska.

Andrzej Opala

……………………………..

Ewa Gładysz

……………………………..

Paweł Pomorski

……………………………..

Marta Stasiak

……………………………..

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