PROTOKÓŁ NR 7/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 19 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. Przyjęcie protokołu 6/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 6/18 z posiedzenia Zarządu.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na rok 2018 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego).
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą
o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie
planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 6 619,00 zł w zakresie zadań zleconych.
Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.511.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę,
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2018.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone
Uchwałą Nr 35/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 grudnia
2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok,
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie
dochodów oraz dokonanie zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków.
Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.511.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4
do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na rok 2018 (na wniosek Naczelnika Wydziału PSiPP, PINB, DPS w Lisowicach,
DPS w Wiśniowej Górze, PUP Łódź – Wschód).
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań
zleconych oraz zadań własnych.
Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych
przez:
1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu;
2) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego;
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach;
5) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie
uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

2

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PINB, I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PPP, DPS w Lisowicach,
DPS w Wiśniowej Górze, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań zleconych oraz zadań
własnych na rok 2018.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone
Uchwałą Nr 37/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 grudnia
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018,
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań
własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków dla:
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w zakresie zadań zleconych;
2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań
własnych;
3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych;
4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych;
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań
własnych;
6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych;
7) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych;
8) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych;
9) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych.
Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez:
1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu;
2) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego;
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach;
5) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6
do protokołu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
Łódzkiego Wschodniego (PODGiK, PINB, PUP Łódź – Wschód, PCPR, DPS w Lisowicach,
SOSW, PPP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)
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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 po stronie wydatków dla:
1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych;
2) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w zakresie zadań zleconych;
3) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych;
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych;
5) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych;
6) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań
własnych;
7) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach 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) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego;
5) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
6) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
7) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej
gminie Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja
ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” w 2019 r.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano
udzielenie pomocy finansowej w 2019 r. gminie Andrespol do kwoty 100 000,00 zł
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol”.
Projekt uchwały został przygotowany w związku z ujęciem przedmiotowego zadania
w uchwale budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019.
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę
uchwałodawczą w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi,
gm. Andrespol” w 2019 r., która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano
dokonanie zmian w uchwale Nr LVII/646/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2018.
Projekt uchwały został w związku z podpisaniem aneksów do umów na wykonanie
dokumentacji projektowej dotyczącej zadań inwestycyjnych:
1) pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – wartość umowy 19 926,00 zł;
2) pn. „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną
w Justynowie do rzeki Miazgi” – wartość umowy 20 000,00 zł.
Zmiany zawarte w aneksach obejmują zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.
Ostateczny termin realizacji zadań ustalony został na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę
uchwałodawczą zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, która stanowi załącznik nr 9
do protokołu.

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 oraz dokonanie zmian w wykazie
przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023, przedstawionych w załącznikach
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 per saldo 272 042,38 zł, w tym:
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1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 339.938,00 zł, w tym:
a) zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym
od osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł;
b) zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 110.613,00 zł;
c) zwiększenie dochodów z tytułu subwencji o kwotę 139.059,00 zł;
d) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
bieżące o kwotę 35.253,00 zł;
2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 67.895,62 zł, w tym:
a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę
965,00 zł;
b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje
o kwotę 68.860,62 zł.
Zaproponowane zmiany są związane z:
1) z przyznaniem środków w wysokości 139.059,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej;
2) ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych i za zajęcie
pasa drogi o kwotę 110.400,00 zł;
3) z decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych z budżetu
państwa o kwotę 33.559,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących;
4) ze zmniejszeniem o kwotę per saldo 65.609,00 zł pomocy finansowej przyznanej
z budżetu Gminy Koluszki w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych:
a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów –
Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice – zmniejszenie
o kwotę 324.000,39 zł;
b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów –
Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów –
zwiększenie o kwotę 258.391,39 zł;
5) ze zwiększeniem udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych
o kwotę 20.000,00 zł;
6) ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe
o kwotę 16.045,00 zł;
7) ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 3.251,62 zł w związku
z przeniesieniem działań promocyjnych związanych z realizacją zadania przez Gminę
Andrespol pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa
budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” na rok 2019;
8) ze zwiększeniem planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej
analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu powiatu o kwotę
21.840,00 zł.
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zmniejszenie
wydatków ogółem o kwotę per saldo 543.405,51 zł, w tym:
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 61.057,00 zł;
2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 604.462,51 zł w związku
z realizacją:
a) „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych”–zwiększenie o kwotę 69 760,00 zł,
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b) „nowych wydatków inwestycyjnych” – zmniejszenie o kwotę 576.682,51 zł,
c) „wydatków majątkowych w formie dotacji” – zmniejszenie o kwotę 97.540,00 zł.
Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 815.447,89 zł.
Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 r., który stanowi nadwyżkę
wydatków nad dochodami w wysokości 3.213.540,00 zł.
Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć obejmujące
realizację zadań:
– pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów
i Lisowice” – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. i zwiększenie limitu wydatków
w 2019 r. o kwotę 126.797,33 zł;
– pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku
Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie limitu
wydatków w 2018 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 5.000,00 zł;
– pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E
ul. Łódzkiej w Justynowie” – wprowadzenie limitu wydatków w 2018 r. w wysokości
4.920,00 zł i limitu wydatków w 2019 r. w wysokości 70.000,00 zł.
W związku ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany planu
dochodów, wydatków i przychodów w roku 2019, w tym:
– dochody zwiększono o kwotę 3.251,62 zł z tytułu dotacji przyznanej na realizację
zadania pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa
budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”;
– wydatki zwiększono o kwotę 201.797,33 zł;
– przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 198.545,71 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.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023, która stanowi załącznik nr 10
do protokołu.

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian 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 budżetu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 238.483,38 zł, w tym:
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1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 306.379,00 zł;
2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 67.895,62 zł.
Zaproponowano dokonanie zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę per saldo 576.964,51 zł, w tym:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 29.297,00 zł;
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 606.261,51 zł.
Ponadto zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 3.213.540,00 zł, który zostanie
sfinansowany pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych oraz dokonanie zmniejszenia
planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę
815.447,89 zł.
Ponadto zaproponowano dokonanie następujących zmian:
1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów
w 2018 r.,
2) planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku,
3) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w 2018 roku,
4) planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w 2018 roku
-przedstawionych w załącznikach 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 z:
1) ze zmniejszenia o kwotę per saldo 65.609,00 zł pomocy finansowej przyznanej
z budżetu Gminy Koluszki w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych:
– pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów –
Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice – zmniejszenie
o kwotę 324.000,39 zł;
– pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów –
Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów –
zwiększenie o kwotę 258.391,39 zł;
2) z przyznania środków w wysokości 139.059,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej;
3) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych i za zajęcie pasa
drogi o kwotę 110.400,00 zł;
4) ze zwiększenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę
20.000,00 zł;
5) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe
o kwotę 16.045,00 zł;
6) ze zwiększenia planu pozostałych dochodów realizowanych przez Starostwo
Powiatowe w Łodzi o kwotę 10.226,00 zł, m.in. z tytułu odsetek od środków
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na rachunkach bankowych, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej;
7) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
Łódź – Wschód o kwotę 8.431,00 zł;
8) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej
w Wiśniowej Górze o kwotę 3.796,00 zł;
9) ze zwiększenia planu dochodów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 2.327,00 zł;
10) ze zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu o kwotę
2.940,00 zł;
11) ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 3.251,62 zł w związku
z przeniesieniem działań promocyjnych związanych z realizacją zadania przez
Gminę Andrespol pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego –
budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”
na rok 2019.
Zaproponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z:
1) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 29.297,00 zł w związku
z realizacją zadań sklasyfikowanych w ramach następujących działów:
a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 46,00 zł na realizację zadań
statutowych;
b) 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na bieżące
funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego;
c) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 5.737,00 zł;
d) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 3.796,00 zł na bieżące
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę
per saldo 6.686,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji w ramach rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i bieżącym funkcjonowaniem
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód;
f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 10.308,00 zł;
g) 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 5.276,00 zł w związku z rozliczeniem
wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
2) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 606.261,51 zł w związku
z realizacją zadań:
a) pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E
ul. Łódzkiej w Justynowie” – zmniejszenie o kwotę 52.923,79 zł;
b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów –
Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice – zmniejszenie
o kwotę 324.000,39 zł;
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c)

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów
i Lisowice” – zmniejszenie o kwotę 126.797,33 zł;
d) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami
kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym
a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – zmniejszenie o kwotę 97.540,00 zł;
e) pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku
Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie
o kwotę 5.000,00 zł;
f) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów –
Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów – zmiana
źródeł finansowania:
– budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o 258.391,39 zł,
– pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki – zwiększenie o 258.391,39 zł.
W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę
815.447,89 zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok,
która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na 2018 rok.
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2018 rok 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.
Projekt uchwały został przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania
budżetu w ramach:
1) działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę
40.830,00 zł;
b) zmniejszenie w grupie „zadania statutowe” o kwotę 28.017,00 zł;
2) działu 852 – Pomoc społeczna:
a) zmniejszenie w grupie „zadania statutowe” o kwotę 1.799,00 zł;
b) zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogrodzenia od ul. 1 Maja w Domu Pomocy
Społecznej w Wiśniowej Górze” o kwotę 1.799,00 zł;
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3) działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
a) zmniejszenie w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę
15.000,00 zł;
b) zwiększenie w grupie „zadania statutowe” o kwotę 15.000,00 zł;
4) działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie w grupie
„wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 12.813,00 zł.
Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż regałów
samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” na „Zakup
i montaż regałów stacjonarnych do składnicy akt”.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2018 rok, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Gminie Brójce w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol
i gminy Brójce w 2018 r.
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska nadmienił, że corocznie dokonywane jest szereg wycinek drzew
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych, stanowiących majątek
Powiatu. W wyniku wycinki drzew pozyskiwany jest surowiec drzewny, który można
wykorzystać jako opał.
Pan Naczelnik przypomniał, że Gminom z terenu powiatu łódzkiego wschodniego
na mocy zawartych porozumień przekazano realizację zadań związanych
z wykonywaniem obowiązków zarządzania drogami powiatowymi. W przypadku Gminy
Andrespol i Gminy Brójce, zadania w tym zakresie są realizowane przez Gminę Brójce.
W związku z tym, że Gminy są zainteresowane zagospodarowaniem drewna
pozyskanego z wycinki drzew, przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu, w którym
zaproponowano udzielenie Gminie Brójce pomocy rzeczowej w postaci surowca
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych
dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2018 r. o wartości netto
4 403,40 zł.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie
zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Wójtem Gminy Brójce.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę
uchwałodawczą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci
surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych
dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2018 r., stanowiącą
załącznik nr 13 do protokołu.
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15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki
w 2018 r.
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Burzyński omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano
udzielenie Gminie Koluszki pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego
pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych
na terenie gminy Koluszki w 2018 r. o wartości netto 10 525,39 zł.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie
inicjatywę uchwałodawczą r., która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna
w 2018 r.
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Naczelnik Burzyński omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym
zaproponowano udzielenie Gminie Nowosolna pomocy rzeczowej w postaci surowca
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg
powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2018 r. o wartości netto 3 357,94 zł.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu.

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów
w 2018 r.
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Naczelnik Burzyński omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym
zaproponowano udzielenie Gminie Rzgów pomocy rzeczowej w postaci surowca
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg
powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2018 r. o wartości netto 45 225,58 zł.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn
w 2018 r.
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Naczelnik Burzyński omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym
zaproponowano udzielenie Gminie Tuszyn pomocy rzeczowej w postaci surowca
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg
powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2018 r. o wartości netto 5 630,23 zł.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu.

19. Przedstawienie Raportu z Wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Naczelnik Burzyński przypomniał, że obowiązek sporządzenia raportu
z Wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. wynika z ustawy Prawo ochrony
środowiska. Powiat ma obowiązek sporządzania takiego programu dla obszaru powiatu
oraz obowiązek monitorowania jego realizacji.
Pan Naczelnik przypomniał, że została zawarta umowa z firmą ATMO PROJEKT
na opracowanie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska. Poinformował, że
podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 listopada 2018 r. przedstawiono wstępne
założenia Raportu z Wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego
Wschodniego za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Przy prezentacji wniesiono uwagi dotyczące realizacji inwestycji na drogach
powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
Naczelnik Wydziału RGRiOŚ złożył wówczas deklarację, że będzie nadzorował
wprowadzanie poprawek do przedstawianego dokumentu (na podstawie szczegółowej
listy zagadnień, które należy dopracować) i będzie to zgodne z ewaluacją Strategii
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Zarząd Powiatu wniósł również uwagi, aby szczegółowo rozwinąć sprawę emitowania
hałasu z autostrady A1 mającej przebieg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
Wykonawca opracowania (Pani Grażyna Porwańska z firmy ATMO PROJEKT)
zadeklarowała, że zdobędzie z WIOŚ odpowiednie dokumenty potwierdzające wyniki
badań, pomocne do sporządzenia raportu.
Pan Burzyński poinformował, że wszystkie uwagi do projektu raportu, zgłoszone przez
Zarząd Powiatu, zostały wprowadzone i uzupełnione o brakujące dane z Gminy Koluszki,
dotyczące realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Koluszki.
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Jeśli chodzi o sprawy dotyczące autostrady A1 pomiędzy Strykowem a Tuszynem,
uruchomionej w połowie 2016 r., Raport potwierdza, iż budowa ta spowodowała
znaczną uciążliwość dla mieszkańców. Badania hałasu wykazały, że dopuszczalny
poziom dźwięku został przekroczony w porze nocnej w 5 miejscach o ponad 3 decybele.
Pan Burzyński dodał, że nawierzchnia na tym odcinku została wykonana z betonu,
co powoduje, że jest przez to głośniejsza niż nawierzchnia asfaltowa.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął Raport
z Wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., który stanowi załącznik nr 18
do protokołu.
Raport zostanie przedstawiony na najbliższej Sesji Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.

20. Przedstawienie propozycji prezentacji informacji Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa
za 2017 rok oraz wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu
dla terenu powiatu łódzkiego wschodniego.
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Burzyński poinformował, że zgodnie z art. 8a ustawy Prawo ochrony środowiska,
rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska informuje zarząd powiatu o wynikach
kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.
Pan Naczelnik poinformował, że w 26 listopada 2018 r. wystąpiono do WIOŚ
z zapytaniem o formę realizacji tego obowiązku. Raport z informacją o stanie środowiska
w województwie łódzkim za rok 2017 ukazał się na stronie internetowej WIOŚ.
Ze względu na brak możliwości prezentacji informacji przez dyrektora WIOŚ,
zaproponowano, aby przedstawić otrzymany materiał podczas Sesji Rady Powiatu
bez udziału WIOŚ. Pan Burzyński przedstawił główne cele raportu.
Odniesiono się do zmian klimatu zachodzących stopniowo oraz istotnego problemu,
jakim jest emisja pyłów i zanieczyszczeń powietrza, również z terenu miasta Łodzi
(najbardziej znaczący emitenci pyłów: 1) „niska emisja” – emisja komunikacyjna, emisja
pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych
pieców grzewczych; 2) energetyka i przemysł; 3) rolnictwo, transport i kopalnie).
Zaprezentowany materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sposobem przedstawienia informacji Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa
za 2017 rok oraz wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla terenu
powiatu łódzkiego wschodniego.
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21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim
dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
(referował p. Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa)

Pan Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
poinformował, że w związku z planowaną na marzec 2019 kwalifikacją wojskową
oraz koniecznością zawarcia w tej sprawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim,
wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia
porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych
zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
Zgodnie art. 35 ust. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze
powiatu odpowiada Starosta, który wykonuje to zadanie jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o samorządzie powiatowym.
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o samorządzie
powiatowym Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
o których mowa w art. 5.
Porozumienie zostanie zawarte na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia
31 grudnia 2019 roku.
Pani Skarbnik dodała, że na realizację tego zadania przekazywana jest dotacja
w łącznej wysokości 20 000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadania
wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dział 750
Administracja publiczna, rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa).
Realizacja tych zadań jest związana z wydatkami na zakup usług zdrowotnych
(np. skierowania na badania specjalistyczne), wynagrodzenia osób z komisji lekarskiej
oraz dla obsługi przy kwalifikacji wojskowej.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

22. Przyjęcie ewaluacji on going Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2015 – 2022.
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu
przedstawiła ewaluację on going Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2015 – 2022.
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Ewaluacja stanowi ocenę, czy cele i zadania wskazane w Strategii zostały określone
trafnie, czy są realizowane skutecznie i efektywnie. Prace nad ewaluacją strategii
były prowadzone przez zespół ds. monitorowania i realizacji Strategii.
Przygotowany materiał opracowany przez Wydział PSiPP uwzględnia spostrzeżenia
naczelników wydziałów, kierowników referatów.
Wniosek z oceny realizacji Strategii stanowi, że zakładane do realizacji cele zostały
sformułowane prawidłowo i należy je realizować. Strategia zawiera gruntowną diagnozę
społeczno-gospodarczą i właściwe wnioskowanie strategiczne
Przedłożony materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął ewaluację on going Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2015 – 2022, która zostanie przedstawiona na najbliższej
Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego czwartej edycji Okręgowego Konkursu
Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego.
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Na wniosek dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, Pani Małgorzata
Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego czwartej edycji dwuetapowego
Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego, który zostanie
przeprowadzony w okresie od stycznia do lutego 2019 r. przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. We wniosku I LO zawarta
została również prośba o ufundowanie nagród w ramach proponowanej kwoty nie tylko
dla laureatów konkursu, ale również dla wyróżnionych uczestników konkursu.
W konkursie uczestniczą również uczniowie gimnazjów spoza terenu powiatu łódzkiego
wschodniego.
Zaproponowano, aby z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego projektowanego
na 2019 rok przeznaczyć środki finansowe w wysokości do 1 000,00 zł na zakup nagród
dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu (dział 750 – Administracja
Publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4190 –
Nagrody konkursowe).
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

24. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej dofinansowania
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie dotacji zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek
sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)
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Pani Szelest przypomniała, że w maju 2018 roku Powiat Łódzki Wschodni składał
wniosek o przyznanie dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: Utworzenie
punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Koluszkach.
Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że „Zakątek sensoryczny” zostanie utworzony
pomiędzy dwoma budynkami na wolnej przestrzeni, którą można zagospodarować.
Zaplanowano, aby umieścić tam altanę, ścieżki, ławki i nasadzenia roślinne, które
będzie można wykorzystać podczas zajęć prowadzonych z uczniami SOSW w Koluszkach.
Wydział PSiPP uzyskał informację, że złożony do WFOŚiGW w Łodzi wniosek został
rozpatrzony pozytywnie. Wnioskowana kwota dotacji to 32 465 zł, wkład własny
(do 10 %) – kwota 3 633 zł.
Otrzymano również projekt umowy, którą należy podpisać w celu realizacji tego zadania.
Umowa zawiera zapisy dotyczące terminów realizacji i sposobu rozliczenia.
Zakończenie zadania ma nastąpić do 30 września 2019 roku.
Umowę należy podpisać do 31 grudnia 2018 roku.
W związku z powyższym Pani Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą
o akceptację warunków umowy dotyczącej dofinansowania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji zadania:
Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, w ramach konkursu z dziedziny
edukacja ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”.
Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy będzie weksel własny in blanco wraz
z deklaracją wekslową. Zadanie, o którym mowa będzie realizowane w okresie
od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował warunki
umowy dotyczącej dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji
zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy SOSW
w Koluszkach.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

25. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach
dla 2 dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Naczelnik Szelest poinformowała o wystąpieniach rodziców dwojga dzieci
(5-letniego i 6 letniego) z terenu powiatu łódzkiego wschodniego o przyznanie zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.
Dyrektor SOSW wskazała na możliwość realizacji zajęć po 1 godz. dla każdego dziecka.
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Koszt 1 godziny zajęć wynosić będzie odpowiednio 160 zł i 173 zł.
Łączny koszt miesięczny realizacji tych zajęć wyniesie około 133 zł.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył
wnioski o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach dla 2 dzieci z terenu
powiatu łódzkiego wschodniego.

26. Rozpatrzenie wniosku o skierowanie dziecka do grupowych zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju, realizowanych w SOSW w Koluszkach.
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP)

Pani Naczelnik Szelest poinformowała o wnioskach rodziców dziecka z terenu powiatu
łódzkiego wschodniego o przyznanie grupowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.
Rodzic dziecka, które ma przyznane zajęcia wczesnego wspomagania (1 godzina zajęć
indywidualnych) wnioskował o przyznanie 2 godzin zajęć grupowych.
Obecnie nie ma wolnej grupy, do której mogłoby dołączyć dziecko, dlatego nie jest
zasadnym tworzenie grupy zajęciowej dla tego dziecka.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu negatywnie
rozpatrzył wniosek o skierowanie dziecka do grupowych zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju, realizowanych w SOSW w Koluszkach.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2021 r.”
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

Pani Ewa Redmann poinformowała, że w związku z zakończeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie
do 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” – oznaczenie sprawy Or.272.1.23.2018 i w związku
z unieważnieniem postępowania w zakresie zadania nr 1 i w zakresie zadania nr 2,
zaistniała potrzeba zatwierdzenia protokołu postępowania.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół
ww. postępowania i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podejmowania czynności
związanych z projektem pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji na lata 2018 – 2023, Pani Redmann
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pana Andrzeja Opali – Starosty
Łódzkiego Wschodniego i Pani Ewy Gładysz – Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
do podejmowania czynności związanych z projektem pn. „Budowa Zintegrowanego
Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej
sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Uchyla się Uchwałę Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia osób do podejmowania czynności
związanych z realizacją projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług
Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.

29. 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 świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej
i doradztwa prawnego we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności
prowadzonej przez Starostwa Powiatowego w Łodzi.
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

W związku z upływającym terminem zawarcia umowy dotyczącej świadczenia
obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego we wszystkich kwestiach
prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
przez „LIB-LEX” Kancelarię Radcy Prawnego Anny Ziętkiewicz – Liber, 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 realizacji tego zadania.
Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik 26 do protokołu.
Kontynuowanie współpracy z Panią Ziętkiewicz-Liber jest zasadne dla zapewnienia
ciągłości oraz zakończenia spraw prowadzonych przez Panią mecenas. Planowane jest
zawarcie umowy na okres 3 miesięcy w celu zakończenia prowadzonych spraw.
Pani Naczelnik przypomniała, że Starostwo korzysta z usług prawnych ww. Kancelarii
od 2013 roku i przedstawiła zakres świadczonych usług.
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Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie założeń do projektu
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i wynosi 6 000,00 zł netto
(1 391,57 €).
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.
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej
równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie świadczenia
obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego we wszystkich kwestiach
prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

30. 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 przedłużenia serwisu pogwarancyjnego
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi.
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

W związku z upływającym terminem zawarcia umowy z firmą „PROINFO”
dotyczącej korzystania z oprogramowania „Pakiet dla Administracji” oraz programu
„Kadry i płace”, 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 przedłużenia
serwisu pogwarancyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi.
Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik 27 do protokołu.
Pani Naczelnik przypomniała zakres świadczonych usług dostępnych w ramach tego
oprogramowania. Planowane jest zawarcie umowy na okres 12 miesięcy.
Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie środków
zabezpieczonych w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku
i wynosi 13 140,00 zł netto (3 047,53 €).
Płatność za przedłużenie serwisu pogwarancyjnego nastąpi w marcu 2019 roku.
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.
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej
równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie przedłużenia serwisu
pogwarancyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi.
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31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności
nieruchomości, celem ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę
publiczną, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale
nieruchomości oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204) dla nieruchomości położonej w Rzgowie, obręb 12, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2080/1.
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki
Nieruchomościami poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego
na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości w celu
ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną, według stanu
nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości oraz według aktualnej
wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w Rzgowie, obręb 12,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2080/1 o pow. 0,0742 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
przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza za cenę 1 000,00 zł brutto, w związku
z powyższym Pan Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie
wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie
tego zadania.
Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
wybór oferty i zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej
prawa własności nieruchomości, zgodnie z przedstawioną propozycją.
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 29 do protokołu.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności
nieruchomości, Skarbu Państwa położonej w Tuszynie, obręb 16, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki nr: 5/5, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13 oraz udziału 5/6
w prawie współwłasności działki 5/16.
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)

Pan Bogusław Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w Tuszynie, obręb 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki
nr: 5/5 (pow. 0,1187 ha), 5/7 (pow. 0,1118 ha), 5/9 (pow. 0,1049 ha), 5/11
(pow. 0,0990 ha), 5/13 (pow. 0,0935 ha) oraz udziału 5/6 w prawie współwłasności
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działki 5/16 (pow. 0,2315 ha), na potrzeby przeprowadzenia procedury zbycia
ww. nieruchomości zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby zbycia przedmiotowej
nieruchomości.
W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła
firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza za cenę 1 100,00 zł brutto, w związku z powyższym
Pan Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty
ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie tego zadania.
Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
wybór oferty i zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej
prawa własności nieruchomości, zgodnie z przedstawioną propozycją.
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 31
do protokołu.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności
dla dwóch odrębnych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Gminie Rzgów,
obrębie Kalinko, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: 286/4 oraz działka
nr: 307/1.
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej prawa własności dla dwóch odrębnych
nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Gminie Rzgów, obrębie Kalinko,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: 286/4 (pow. 0,1159 ha) oraz działka
nr: 307/1 (pow. 0,2109 ha), na potrzeby przeprowadzenia procedury zbycia
ww. nieruchomości zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby zbycia przedmiotowej
nieruchomości.
W wyniku dokonanego rozpoznania rynku najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła
firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza za cenę 700,00 zł brutto, w związku z powyższym
Pan Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty
ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie tego zadania.
Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
wybór oferty i zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej
prawa własności nieruchomości, zgodnie z przedstawioną propozycją.
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 33 do protokołu.
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34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie operatu szacunkowego zawierającego waloryzację wysokości
odszkodowania ustalonego decyzją Naczelnika Gminy w Andrespolu z dnia
20 sierpnia 1979 roku nr 7424/138/79, za prawo własności gruntów przejętych
na rzecz Skarbu Państwa położonych w Justynowie, gmina Andrespol, oznaczonych
jako działki dawny nr 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863,
864, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 i nr 874.
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN)

Pan Bogusław Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego
na wykonaniu operatu szacunkowego zawierającego waloryzację wysokości
odszkodowania ustalonego decyzją Naczelnika Gminy w Andrespolu z dnia 20 sierpnia
1979 roku nr 7424/138/79 w kwocie 104 883,00 zł za prawo własności gruntów
przejętych na rzecz Skarbu Państwa położonych w Justynowie, gmina Andrespol,
oznaczonych jako działki dawny nr 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859,
860, 861, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 i nr 874 o łącznej powierzchni
2,35 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 przedstawiła
firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza za cenę 900,00 zł brutto, w związku z powyższym
Pan Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty
ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie tego zadania.
Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
wybór oferty i zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej
prawa własności nieruchomości, zgodnie z przedstawioną propozycją.
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 35 do protokołu.

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni
na rok 2018.
(referowała p. Aneta Kołacz – Inspektor ds. Kontroli)

Pani Aneta Kołacz – Inspektor ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu kontroli
instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez
Powiat Łódzki Wschodni na rok 2018.
Zmiany polegają na aktualizacji harmonogramu przeprowadzonych kontroli
(z uwzględnieniem rodzaju kontroli, zakresu tematycznego i terminu).
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował
proponowane zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 36
do protokołu.
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36. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej
w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki
Wschodni na rok 2019.
(referowała p. Aneta Kołacz – Inspektor ds. Kontroli)

Pani Aneta Kołacz przedstawiła propozycję planu kontroli instytucjonalnej
w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki
Wschodni na rok 2019.
Celem kontroli jest:
1) nadzór nad procesami związanymi z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków
publicznych;
2) nadzór nad procesami związanymi z gospodarowaniem mieniem;
3) zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa;
4) zapewnienie realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania;
5) zapewnienie wiarygodności sprawozdań;
6) zapewnienie ochrony zasobów;
7) zapewnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
8) zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji;
9) zarządzanie ryzykiem.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił
plan kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych
i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2019 i podjął w tej sprawie
uchwałę, która stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

37. Sprawy różne i wolne wnioski:
 Pan Starosta poinformował o absencji Pani Wicestarosty na posiedzeniu Zarządu
Powiatu, spowodowanej obecnością na posiedzeniu Związku Powiatów.
 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat realizacji „Termomodernizacji
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”.
Poinformowała, że po upływie 3 lat od rozliczenia realizacji zadania wykonawca
wystąpił do sądu o miarkowanie kar umownych w kwocie 588 113,00 zł naliczonych
za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – dotyczy wykonania modernizacji
kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku nr 1 i budynku nr 2
w ramach realizacji ww. zadania.
W ramach ww. kary konieczne było rozliczenie się z Instytucją Zarządzającą,
ze względu na realizację wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że powołany biegły sądowy z zakresu budownictwa przedstawił
opinię korzystną dla Powiatu, wykazując, że podstawową przyczyną opóźnień
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było zbyt małe zatrudnienie pracowników, które w opinii określił na poziomie
rzędu wielkości. Pan Naczelnik Burzyński dodał, że wykonawca w okresie letnim,
dla którego w harmonogramie przewidywano nasilenie prac w budynku szkolnym,
nie dysponował wystarczającą obsadą pracowników. Szkoła zakończyła działalność
15 czerwca, aby w całości udostępnić plac budowy.
W ocenie zamawiającego Wykonawca w okresie letnim zatrudniał niewystarczającą
liczbę pracowników do pracy na 2 obiektach 3-kondygnacyjnych o powierzchni
po 4 000 m2.
Termomodernizacja obejmowała wymianę instalacji cieplnej, instalacji ciepłej
i zimnej wody – nie mogła być realizowana w czasie prowadzenia zajęć
dydaktycznych, natomiast w pierwszej kolejności prace wykonywano na zewnątrz
(docieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowego, prace elewacyjne).
W ocenie zamawiającego opóźnienie w realizacji prac nastąpiło z winy wykonawcy
(naliczono kary umowne przy stawce 0,2 % wartości umowy, łącznie za 252 dni
opóźnienia).
Powiat Łódzki Wschodni oczekuje na rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd.
Do reprezentowania Powiatu w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego
P.B.M. „Budmont” o zapłatę kwoty 588 113,00 zł przed Sądami Powszechnymi
w obydwu instancjach upoważniona jest Pani Anna Ziętkiewicz – Liber, radca
prawny w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

 Pan Starosta odczytał artykuł „Ścieżka radości czy smutku??", który ukazał się
w gazecie „Na Wzniesieniach", dotyczący ciągu rowerowo-pieszego na odcinku
Natolin-Skoszewy oraz odpowiedź zawartą w artykule „Budowa ciągu pieszojezdnego". Kopia artykułu stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
W odniesieniu do tych artykułów Pan Burzyński poinformował, że do Powiatu
Łódzkiego Wschodniego nie został złożony projekt organizacji ruchu inny niż ten,
który został zatwierdzony i wprowadzony.
Jeśli chodzi o wyłączenie z realizacji całego zadania (4 km) odcinka 500 m,
zrealizowano około 3400 m, a na wniosek radnych dodatkowo zrealizowano
ok. 100 m odcinek przy przystanku autobusowym z częścią ścieżki rowerowej.
W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki na dokończenie ten inwestycji.
Pan Burzyński nadmienił, że projekt techniczny nie zakładał rozwiązań technicznych
przebudowy mostu, który miał być wyłączony z realizacji, ponieważ nie posiadał
rozwiązania uwzględniającego przejście przez rzekę.
W odniesieniu do tej sprawy Pan Starosta nadmienił, że przy realizacji inwestycji
w Gałkowie Małym, poprzez dostawienie elementów drogowych nastąpiło
poszerzenie mostu i przeprowadzono ścieżkę rowerową na moście, przebudowano
również most w Stefanowie za kwotę 425 tys. zł. W związku z tym Powiat posiada
pewne doświadczenie jeśli chodzi o realizację tego typu przedsięwzięć.
Pan Naczelnik nadmienił, że przewidziane są środki w wysokości 500 tys. zł
na realizację tego zadania, w tym 250 tys. zł Gmina Nowosolna i 250 tys. zł Powiat,
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na wykonanie kładki lub wydłużenie tego mostu, na którym planowana jest droga
(która będzie również wymagała poszerzenia). W związku z tym zasadnym byłoby
wykonanie przebudowy mostu w całości – co będzie o wiele kosztowniejsze.
W takim przypadku wskazane będzie aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację
zadania.
Pan Burzyński poinformował o zawiadomieniu Ministerstwa Infrastruktury
o wprowadzeniu programu „Mosty dla regionów” i Powiat może występować
o dofinansowanie tych zadań z budżetu Państwa.
Istnieje również możliwość ubiegania się o środki w ramach utworzonego Funduszu
Dróg Samorządowych będącego następcą Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej.
Pan Naczelnik Burzyński przypomniał, że Gmina Nowosolna wykonała projekt
ciągu pieszo-jezdnego, który zakładał wykonanie asfaltowego (kolorowego) ciągu
o szerokości 2 m na długości 4 km z wyłączeniem 500 m odcinka zawierającego
ten most, gdyż wprowadzenie na tym odcinku ruchu rowerowego spowodowałoby
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Projekt po zaopiniowaniu przez Powiat i uzyskaniu
pozwolenia na budowę, został przekazany do realizacji przez Powiat.
Nie było możliwości zlokalizowania ścieżki o szer. 2,5 m przy realizacji tej inwestycji
ze względu na szerokość pasa drogowego.
Dyskutowano na temat wymaganych parametrów jezdni oraz ścieżki rowerowej.
w przepisach prawa wskazane jest, że szerokość ciągu pieszo-rowerowego powinna
być ustalona po uprzedniej analizie natężenia ruchu.
W ocenie Pana Burzyńskiego most jest w złym stanie technicznym i będzie wymagał
przebudowy. Przewidywane jest wykonanie projektu, który będzie wykazywał
możliwość poszerzenia mostu lub ewentualnie realizację ciągu pieszo-rowerowego.
Pan Naczelnik Burzyński przedstawił 6 zapytań pana J. K. Sikorskiego – autora
artykułu opublikowanego w piśmie „Na Wzniesieniach", dotyczących: zasad
korzystania przez pieszych z drogi dla rowerów, zasad organizacji przejść
dla pieszych, planów inwestycyjnych Powiatu w zakresie oznakowania drogi
powiatowej od granic Łodzi do Sierżni, planów realizacji odcinka drogi Boginia –
Stare Skoszewy oraz o planowane działania Powiatu dotyczące przycinki
pielęgnacyjnej drzew na odcinku Boginia – Stare Skoszewy.
Pan Naczelnik odczytał treść odpowiedzi udzielonych redaktorowi Sikorskiemu,
który został również poproszony, aby w ramach urzeczywistnienia prawa obywateli
do ich rzetelnego informowania, w najbliższym wydaniu „Na wzniesieniach”
zamieszczono treść art. 11. ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie
z którym: „Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko
w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy,
z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany
ustąpić miejsca rowerowi.”.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.
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USTALENIA ZARZĄDU:



Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski 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 świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego
we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Łodzi,
– w zakresie przedłużenia serwisu pogwarancyjnego dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Łodzi,



Zarząd Powiatu przyjął Raport z Wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2017 r., który zostanie przedstawiony na najbliższej Sesji Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.



Zarząd Powiatu zapoznał się ze sposobem przedstawienia informacji Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa
za 2017 rok oraz wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla terenu
powiatu łódzkiego wschodniego.



Zarząd Powiatu przyjął ewaluację on going Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2015 – 2022, która zostanie przedstawiona na najbliższej
Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.



Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski o przyznanie zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Koluszkach dla 2 dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.



Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Andrespol na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol”
w 2019 r.;
2) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2018;
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3) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2018 – 2023;
4) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok;
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok;
6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brójce w postaci surowca
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg
powiatowych na terenie gminy Andrespol i gminy Brójce w 2018 r.
7) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych
dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2018 r.;
8) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych
dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2018 r.;
9) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych
dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2018 r.;
10) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych
dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2018 r.;
11) w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia
porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania
niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.



Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
1) Nr 35/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018
(na podstawie decyzji Wojewody 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

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.
2) Nr 36/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2018 – 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

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

3) Nr 37/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na rok 2018 (na wniosek Naczelnika Wydziału PSiPP, PINB, DPS w Lisowicach,
DPS w Wiśniowej Górze, PUP Łódź – Wschód) – 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 38/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PINB, I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PPP, DPS w Lisowicach,
DPS w Wiśniowej Górze, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań zleconych oraz
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 39/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego
Wschodniego (PODGiK, PINB, PUP Łódź – Wschód, PCPR, DPS w Lisowicach,
SOSW, PPP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018 – 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

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.
6) Nr 40/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę
Łódzkiego Wschodniego czwartej edycji Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego
i Języka Niemieckiego – 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 41/2018 w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej dofinansowania
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie dotacji zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek
sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach
– 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.
8) Nr 42/2018 w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni
na rok 2019 – 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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.
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„za”
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

-

-

9) Nr 43/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2021 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

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

-

-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

10) Nr 44/2018 w sprawie upoważnienia osób do podejmowania czynności związanych
z projektem pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 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

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

-

-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

11) Nr 45/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości,
celem ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną,
według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości
oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2204) dla nieruchomości położonej w Rzgowie, obręb 12, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2080/1 – 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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.
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„za”
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

-

-

12) Nr 46/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości,
Skarbu Państwa położonej w Tuszynie, obręb 16, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działki nr: 5/5, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13 oraz udziału 5/6 w prawie współwłasności
działki 5/16 – 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

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

-

-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

13) Nr 47/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności dla dwóch
odrębnych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Gminie Rzgów, obrębie
Kalinko, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: 286/4 oraz działka nr:
307/1 – 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

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

-

-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

14) Nr 48/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków
umowy na wykonanie operatu szacunkowego zawierającego waloryzację
wysokości odszkodowania ustalonego decyzją Naczelnika Gminy w Andrespolu
z dnia 20 sierpnia 1979 roku nr 7424/138/79, za prawo własności gruntów
przejętych na rzecz Skarbu Państwa położonych w Justynowie, gmina Andrespol,
oznaczonych jako działki dawny nr 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859,
860, 861, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 i nr 874 – 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

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.
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„za”
X
X
X

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

-

-

15) Nr 49/2018 w sprawie zmiany planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni
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

Oddany głos
„przeciw”
„wstrzymuję się”
-

-

-

-

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne.

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

Andrzej Opala

……………………………..

Paweł Pomorski

……………………………..

Marta Stasiak

……………………………..

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