PROTOKÓŁ NR 5/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 10 grudnia 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.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku
oraz zawarcia z oferentami umów o realizację zadania publicznego.
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że wzorem
lat poprzednich podjęto działania zmierzające do świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku.
Pani Naczelnik przypomniała, że zmienił się zakres świadczonych usług w związku
ze zmianą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania
i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, ale podobnie jak w poprzednich
latach Powiat Łódzki Wschodni realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej).
Pani Ewa Redmann nadmieniła, że w 2019 roku będą funkcjonowały 3 punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej co wynika z liczby mieszkańców powiatu oraz mnożnika
określonego w ww. ustawie.
Różnica polega na tym, że dotychczas 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
dedykowane były korporacjom adwokackim i radcom prawnym, natomiast na 2019 rok
planowane jest aby 2 punkty były dedykowane organizacjom pozarządowym i 1 punkt
korporacjom.
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Zostały zawarte porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Łodzi dotyczące udzielania porad prawnych w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku.
Kolejnym etapem było ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego w 2019 roku oraz zawarcia z oferentami umów o realizację
zadania publicznego.
Termin składania ofert był wyznaczony do 29 listopada 2018 roku.
Łącznie wpłynęło 8 ofert, w tym 1 oferta została złożona po terminie, dlatego
nie podlegała ocenie przez komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku
Ponadto 5 spośród 7 ofert złożonych w terminie nie spełniało wymogów formalnych,
błędy we wnioskach do dalszej oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane 2 oferty.
Dokonano oceny ofert pod kątem możliwości świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z uwzględnieniem edukacji prawnej.
Oferty podlegały również ocenie pod względem finansowym oraz posiadanego przez
organizację doświadczenia.
W wyniku prac komisji zarekomendowano dokonanie wyboru nw. ofert:
1) oferty zgłoszonej przez Fundację Młodzi Ludziom, 96-130 Głuchów, Borysław 49
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019
roku,
2) oferty zgłoszonej przez Fundację Młodzi Ludziom, 96-130 Głuchów, Borysław 49
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego w 2019 roku.
Z dotacji celowej udzielonej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z budżetu państwa
z części będącej w dyspozycji Wojewody Łódzkiego w łącznej wysokości 126 060,00 zł
w 2019 r. przeznaczone zostaną:
1) w kwocie 60 060,00 zł na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego w 2019 roku;
2) w kwocie 2 970,00 zł na realizację zadania w zakresie dotyczącym nieodpłatnej
pomocy prawnej;
3) w kwocie 60 060,00 zł na realizację zadania prowadzenia punktu przeznaczonego
na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego w 2019 roku;
4) w kwocie 2 970,00 zł na realizację zadania w zakresie dotyczącym świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
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Pani Naczelnik przedstawiła również informacje na temat ilości porad prawnych
udzielanych od 2016 roku.
Z roku na rok obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na tego typu usługi.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
wybór ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego w 2019 roku i zawarcie z oferentami umów o realizację zadania
publicznego.
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z adwokatami i radcami prawnymi umów
dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r.
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego).

Pani Naczelnik Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody
na zawarcie z adwokatami wskazanymi przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi
oraz radcami prawnymi wskazanymi przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Łodzi, umów dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy
prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r.
Usytuowanie punktów:
1) w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, 95-080 Tuszyn,
Plac Władysława Stanisława Reymonta 1,
2) w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95 – 030 Rzgów, Plac 500-lecia 22.
Przedstawiono informacje na temat zapisów, które będą zawarte w umowach.
Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu zasygnalizowała, aby w miarę możliwości
w zawieranych umowach uszczegółowić zapisy dotyczące kwestii edukacji prawnej.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie
z adwokatami i radcami prawnymi umów dotyczących udzielania porad prawnych
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego
w 2019 r.
Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018
(na wniosek Naczelnika Wydziału BiGN).
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu)

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu, w zastępstwie Skarbnika
Powiatu 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 zleconych.
Proponowane zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej obejmują realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i polegają na przeniesieniu
kwoty 6 000,00 zł z § 4300 Zakup usług pozostałych do § 4610 Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego.
Plan finansowy na 2018 rok po zmianach w § 4300 wyniesie 84 000,00 zł, natomiast
w § 4610 wynosić będzie 24 028,00 zł.
Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego
przez Naczelnika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Starosta przybliżyli Zarządowi Powiatu zagadnienia dotyczące wypłaty odszkodowań
dla byłych właścicieli za nieruchomości przejęte pod poszerzenie dróg powiatowych.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

6. Sprawy różne i wolne wnioski:
 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała, że Naczelnik
Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami nadzoruje procedury
wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli za nieruchomości przejęte pod
poszerzenie dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
 Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz zasygnalizowała potrzebę malowania
pasów drogowych.
Pan Starosta odniósł się do zasad organizacji ruchu drogowego wymaganych
do spełnienia, aby tego rodzaju oznakowanie mogło zostać wykonane na drogach.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
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USTALENIA ZARZĄDU:



Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
1) Nr 23/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019
roku oraz zawarcia z oferentami umów o realizację zadania publicznego – 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”.

2) Nr 24/2018 w sprawie zawarcia z adwokatami i radcami prawnymi umów
dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 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
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”

5 głosów „za”.

3) Nr 25/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018
(na wniosek Naczelnika Wydziału BiGN) – uchwałę podjęto następującym
stosunkiem głosów:
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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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