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PROTOKÓŁ NR 51/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 16 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,  

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła 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 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 50/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019  
oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian  
w planie finansowym Funduszu. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła 
projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 
oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian 
w planie finansowym Funduszu. 

Pani Dyrektor poinformowała, że przedstawiona zmiana wynika z Rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym 
i zwiększeniem kwoty przysługującej na uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej 
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do wysokości 18 096,00 zł od dnia 1 października2019 r. Zmiana w tym zakresie 
powoduje konieczność dokonania zmian w planie finansowym PFRON dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 poprzez jego zwiększenie o kwotę 3 750,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką  
prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji 
na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę  
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy 
z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji 
na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019. 

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie 
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym i zwiększeniem środków 
finansowych na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach dotacja 
podmiotowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego ulega zwiększeniu ogólnych kosztów 
rehabilitacji uczestników Warsztatu. 

Z uwagi na omawiane zmiany zaproponowano ustalenie kosztów działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Koluszkach w roku 2019 w wysokości 993 000,00 zł, w tym: 
1) 893 550,00 zł – dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w wysokości 89,98 % kosztów; 
2) 99 450,00 zł – dotacja podmiotowa z dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w wysokości 10,02 % kosztów. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Dyskutowano na temat potrzeby dostosowania WTZ do obowiązujących standardów. 

Odniesiono się również do preliminarza kosztów, Pani Dyrektor zasygnalizowała,  
aby dokonać zwiększenia w zakresie tzw. „treningu ekonomicznego” uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” realizowanego  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza  
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji. 
(referował p. Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód) 

Pan Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” realizowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie jego realizacji. 

Zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 
Łódź – Wschód Panu Krzysztofowi Błaszczykowi, a w przypadku jego nieobecności 
Kierownikowi Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 
Pani Monice Skrzypczyk, do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego przy 
realizacji projektu, o którym mowa, w szczególności do: 

1) przygotowywania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu; 

2) składania wszelkich oświadczeń woli związanych z realizacją projektu; 

3) dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu; 

4) rozliczenia z otrzymanego dofinansowania oraz do składania innych oświadczeń woli 
i dokumentów związanych z wdrażaniem i realizacją projektu. 

 Projekt ma na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, 
w szczególności tzw. młodzieży NEET. 
Pan Krzysztof Błaszczyk poinformował, że projekt opiewa na kwotę 3 021 tys. zł, z tego 
na 2020 rok przewidziana jest kwota 1 562 tys. zł, a na 2021 rok – kwota 1 459 tys. zł. 

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi naboru wniosków  
dotyczących realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz zamiarem przystąpienia przez PUP 
Łódź – Wschód do tego projektu, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. 

Kopia przedłożonego uzasadnienia stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził projekt 
i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą 
tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi upoważniono łącznie: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Pana Krzysztofa Błaszczyka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi gminnej 
nr 106446E położonej w obrębie Guzew – Babichy powiat łódzki wschodni 
dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w związku z wnioskiem Burmistrza Rzgowa, wystąpił do Zarządu 
Powiatu z propozycją zaopiniowania pozbawienia części drogi gminnej nr 106446E 
położonej w obrębie Guzew – Babichy powiat łódzki wschodni dotychczasowej kategorii 
oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest 
organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi  
jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej 
kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku 
wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego 
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane 
później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku 
następnego. 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że droga, o której mowa nie jest połączona  
z żadną drogą powiatową, zatem nie ma wpływu na układ sieci drogowej na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego i zostanie wyłączona z użytkowania. 

W związku z tym Pan Naczelnik zasugerował pozytywne zaopiniowanie propozycji 
pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi nr 106446E stanowiącej działkę  
o nr 441/3 o powierzchni 1103 m2 oraz część działki nr 441/2 o powierzchni 3164 m2 
położonych w obrębie Guzew – Babichy. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaopiniował 
pozytywnie propozycję pozbawienia części drogi gminnej nr 106446E położonej 
w obrębie Guzew – Babichy powiat łódzki wschodni dotychczasowej kategorii 
oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
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przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi 
nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” – znak Or.272.1.11.2019 oraz jego 
zakończeniem poprzez dokonane wyboru oferty i zawarcie umowy z wyłonionym 
wykonawcą, przedstawia do zatwierdzenia protokół z ww. postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
protokół z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia  
pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej na „Modernizacji łazienek w budynku 
WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5". 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
wyraziła zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Koluszki polegającej  
na „Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5” 
w wysokości 15 000,00 zł. 

Pan Naczelnik poinformował, że w trakcie realizacji tego zadania zaistniała potrzeba 
wykonania większego zakresu remontu niż pierwotnie przewidziano, w związku z tym 
Zarząd Powiatu wyszedł z inicjatywą do Rady Powiatu o zwiększenie środków 
finansowych na ten cel do wysokości 18 000,00 zł. 

W związku z tym zaproponowano podjęcie inicjatywy uchwałodawczej uwzględniającej 
zmianę wysokości pomocy rzeczowej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego nr 1, 
zlokalizowanego w budynku nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach, przy 
ul. Budowlanych 8. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował o wystąpieniu dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z prośbą  
o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczenia służbowego nr 1, zlokalizowanego  
w budynku nr 2, na podstawie wniosku złożonego przez pracownika tej szkoły. 

Dyrektor ZS nr 2 poprosił o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego nr 1 od dnia 18 października 2019 r. do dnia 17 października 2022 roku. 

Kopia pisma dyrektora ZS nr 2 wraz z kopią wystąpienia pracownika szkoły, stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
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Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z Uchwałą Nr 187/XXVIII/2001 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania 
nieruchomości na własność powiatu łódzkiego wschodniego, zbywania nieruchomości 
stanowiących własność powiatu oraz ich obciążenia, wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata, zarządca za zgodą Zarządu Powiatu ma prawo do oddania 
części nieruchomości do odpłatnego korzystania w ramach umów najmu i dzierżawy 
osobom trzecim. 

Ponadto Pan Biliński przypomniał, że zgodnie z uchwałą Nr 1212/2017 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia 
wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w ramach czynszu miesięcznego za wynajem 
lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,41 m2 (ZS nr 2 w Koluszkach) częściami 
składowymi są również następujące opłaty: za dostawę wody, za odbiór nieczystości 
płynnych, za wywóz nieczystości stałych, za podgrzewanie wody oraz za dostawę  
energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na wynajem lokalu mieszkalnego nr 1, zlokalizowanego w budynku nr 2 Zespołu Szkół  
Nr 2 w Koluszkach, przy ul. Budowlanych 8 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego i zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki, 
Gminą Tuszyn i Gminą Rzgów w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni 
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w 2020 roku. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała,  
że w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni zadania zleconego z zakresu 
administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  
oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej 
mediacji w 2020 roku Powiat ma obowiązek utworzenia 3 punktów, w których będzie 
ona udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu w każdym z nich. 

Po analizie realizacji zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz frekwencji 
osób korzystających z tych porad w okresie od stycznia do września 2019 roku, 
Pani Naczelnik zaproponowała rezygnację z organizacji punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi i jego 
przeniesienie na teren gminy Tuszyn. 
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Zaproponowano usytuowanie tych 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej 
mediacji w 2020 roku, w sposób następujący: 

1) jeden punkt na terenie gminy Koluszki, działający przez 5 dni w tygodniu; 

2) jeden punkt mobilny działający przez 3 dni w tygodniu na terenie gminy Andrespol, 
przez 1 dzień w tygodniu w gminie Tuszyn i przez 1 dzień w tygodniu w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Łodzi; 

3) jeden punkt mobilny działający przez 3 dni w tygodniu na terenie gminy Rzgów 
i przez 2 dni w tygodniu na terenie gminy Tuszyn. 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Koluszki Powiat 
planuje powierzyć organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 
publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
która zapewni udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji 
na podstawie umowy zawartej z Powiatem. 

Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
usytuowanego na terenie gminy Andrespol, gminy Tuszyn oraz w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi Powiat planuje powierzyć organizacji pozarządowej prowadzącej 
działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert, która zapewni 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji 
na podstawie umowy zawartej z Powiatem. 

W mobilnym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanym na terenie gminy 
Tuszyn oraz gminy Rzgów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji 
będą udzielali radcy prawni lub adwokaci na podstawie umowy zawartej z Powiatem. 

W celu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego 
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku Powiat zawrze z Gminą Andrespol,  
Gminą Koluszki, Gminą Tuszyn i Gminą Rzgów stosowne porozumienia w sprawie 
utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. 

Pani Naczelnik poinformowała, że w 2019 roku liczba udzielanych porad wzrosła 
w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął 
w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Łodzi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 
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Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Łodzi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 

Porozumienie określi w szczególności: 

1) liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej  
pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 
równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego 
zadania, w tym z zakresu nieodpłatnej mediacji; 

2) zobowiązanie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Łodzi do imiennego wskazania adwokatów lub radców prawnych  
oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
zgodnie z wykazem planowanych dyżurów, uwzględniające dni oraz, jeśli 
to możliwe, godziny w których planuje się dyżury, a także specjalizację dyżurów; 

3) zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej 
pomocy prawnej;  

4) zasady wykorzystania urządzeń technicznych w punkcie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz przyjętego w powiecie elektronicznego sposobu dokumentowania 
usług NPP i NPO. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął 
w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu „Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce 
siatkowej drużyn amatorskich”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała, że zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i sportowo – 
rekreacyjnych do realizacji w 2019 roku, planowana jest organizacja „Otwartych 
Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej drużyn amatorskich” 
Rzgów. Mistrzostwa odbędą się w dniu 27 października 2019 r. w Hali Sportowej 
Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu przeznaczono środki finansowe do kwoty 
350,00 zł na zakup pucharów dla uczestników imprezy. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu „Otwartych Mistrzostw Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej drużyn amatorskich” i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Do zawarcia umowy związanej z określeniem zadań leżących po stronie każdego 
ze współorganizatorów upoważniono Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego 
Wschodniego i Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Programu Ochrony  
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w którym zaproponowano przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2022. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 ustanawia się i określa strategię 
działań mających na celu: 
1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej 

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 

2) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 
społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 
przeciwdziałania ich dyskryminacji. 

Prowadzenie działań określonych w tym programie należy do zadań własnych 
samorządów województwa, powiatów i gmin, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
ministrów właściwych ze względu na charakter działań określonych w tym Programie. 

W Programie zostały uwzględnione zadania realizowane przez instytucje na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego udzielające wsparcia w zakresie pomocy psychicznej, 
w tym instytucje funkcjonujące w obszarze pomocy społecznej, profilaktycznej 
i edukacyjnej, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z problemami 
uzależnień. 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że obecna definicja zdrowia przyjęta przez 
Światową Organizację Zdrowia stanowi, że zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, 
czy kalectwa, ale także stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu 
(dobrego samopoczucia). Podkreśla ona połączenie zdrowia z życiem wewnętrznym  
i społecznym człowieka oraz jego osobistą troskę o kondycję fizyczną. 

„Zdrowie psychiczne to dobrostan, w którym jednostka realizuje swoje możliwości 
i potrafi poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, jest w stanie uczestniczyć 
w życiu społecznym oraz produktywnie pracować”. 

W programie zostały ujęte działania nakierowane na utrzymanie „dobrostanu” 
zdrowia psychicznego oraz działania promujące zdrowy styl życia. 
Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2022. 

15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu  
godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

W przedstawionym projekcie uchwały dokonano podziału powiatu na 3 obszary w taki 
sposób, aby w każdym z nich siedzibę miała podobna liczba aptek, oraz aby na każdym  
z obszarów pracowała 1 apteka – przy czym praca ma trwać 24 godziny, po czym 
następuje zmiana na kolejną aptekę. Takie rozwiązanie zapewnia mieszkańcom  
powiatu łódzkiego wschodniego dostępność do świadczeń aptecznych w każdych 
warunkach, a z drugiej strony nie obciąża nadmiernie aptek obowiązkiem pracy. 
Całodobowy tryb pracy przez Aptekę Sieciową w Andrespolu ul. Rokicińska 146 przez  
24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu powoduje, że udzielanie świadczeń przez pozostałe 
apteki mające siedzibę na terenie gminy Andrespol stało się nieuzasadnione. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu, który stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 

Projekt uchwały Rady zostanie przekazany do zaopiniowania burmistrzom i wójtom 
miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz Okręgowej Izbie Aptekarskiej 
w Łodzi. 

Odniesiono się również do potrzeb funkcjonowania całodobowo apteki na terenie gminy 
Koluszki, ze względu na znaczny obszar i liczbę ludności. 

16. Przedstawienie propozycji imprez do harmonogramu imprez sportowych i sportowo – 
rekreacyjnych do realizacji w 2020 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła harmonogram imprez sportowych i sportowo – 
rekreacyjnych (8 imprez) zgłoszonych do realizacji w 2020 roku przez stowarzyszenia 
i instytucje sportowe na terenie wszystkich gmin z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego: 
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1) Impreza sportowo – rekreacyjna „Dzień Dziecka” (Gmina Tuszyn) – proponowana 
kwota do przeznaczenia z puli Powiatu: 1 000,00 zł; 

2) X Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Szkół Ponadpodstawowych Służb 
Mundurowych oraz w kategorii powyżej 21 lat (Gmina Koluszki) –kwota: 1 500,00 zł; 

3) XIII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „Memoriał Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza” (Gmina Nowosolna)  – proponowana kwota: 6 000,00 zł; 

4) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej plażowej kobiet 
i mężczyzn (Gmina Andrespol) – proponowana kwota: 2 000,00 zł; 

5) XV Ogólnopolski Rajd Pieszy Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 
(Gmina Andrespol, Gmina Nowosolna) – proponowana kwota: 2 000,00 zł; 

6) Indywidualne Zawody Sportowo Pożarnicze dla dzieci i młodzieży. (konkurencje 
sprawnościowe, sztafeta, bojówka) (Gmina Brójce) – kwota: 2 500,00 zł; 

7) „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej” (Gmina Rzgów) – kwota: 500,00 zł; 
8) „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym” (Gmina Rzgów) – kwota: 500,00 zł. 

 Pani Naczelnik nadmieniła, że każda spośród imprez już kiedyś się odbywała. 

Szczegółowe informacje na temat imprez zostały zawarte w harmonogramie,  
który stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w ramach działu 926 Kultura fizyczna i sport 
w projekcie budżetu na 2020 rok została wstępnie zaplanowana kwota 14 000 zł 
i przypomniała, że na 2019 rok była to kwota 12 000 zł (w tym 2100 zł na Nagrodę 
Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe). 

Pani Wicestarosta przypomniała, że od lat przeznaczano na ten cel kwotę 10 000 zł. 
W poprzedniej kadencji zwiększono wysokość tych środków o kwotę 2 000 zł,  
ponieważ 2100 zł jest wydatkowane na Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego 
za wysokie osiągnięcia sportowe. 
Pani Wicestarosta nawiązała również do wcześniejszych decyzji Zarządu Powiatu,  
o przeznaczaniu z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację 
poszczególnych imprez środków finansowych w wysokości nieprzekraczającej 1 500 zł  
na każdą z imprez. Ponadto nadmieniła, że w sytuacji, gdy do podziału dysponujemy 
pulą środków w wysokości 12 000 zł, należy rozważyć kwestię sposobu finansowania 
poszczególnych imprez, aby umożliwić organizację imprezy na terenie każdej z gmin. 

Zarząd Powiatu zaproponował dofinansować organizację imprez zgłoszonych 
do harmonogramu imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych do realizacji w 2020 
roku w następujący sposób: 

1) Impreza sportowo – rekreacyjna „Dzień Dziecka” (Gmina Tuszyn) –1 000,00 zł; 
2) X Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Szkół Ponadpodstawowych Służb 

Mundurowych oraz w kategorii powyżej 21 lat - 1 500,00 zł; 
3) XIII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „Memoriał Ignacego Zbigniewa 

Pietrusewicza” (Gmina Nowosolna)  –  2 000,00 zł; 
4) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej plażowej kobiet 

i mężczyzn (Gmina Andrespol) – proponowana kwota: 2 000,00 zł; 
5) XV Ogólnopolski Rajd Pieszy Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 

(Gmina Andrespol, Gmina Nowosolna) – proponowana kwota: 2 000,00 zł; 
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6) Indywidualne Zawody Sportowo Pożarnicze dla dzieci i młodzieży. (konkurencje 
sprawnościowe, sztafeta, bojówka) (Gmina Brójce) – kwota: 2 000,00 zł; 

7) „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej” (Gmina Rzgów) – kwota: 500,00 zł; 
8) „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym” (Gmina Rzgów) – kwota: 500,00 zł. 

Propozycje zostaną przedstawione na posiedzeniu Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Prowadzono również rozważania na temat nazwy XV Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego 
Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który dotychczas miał w nazwie 
słowo: „powiatowy”. Wskazano na potrzebę ustalenia obowiązującej nazwy tej imprezy. 

17. Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na dodatki 
motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów w 2020 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z regulaminem wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat  
Łódzki Wschodni uchwalonym uchwałą Nr LV/626/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2018 r., nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu 
powierzono stanowisko dyrektora, może być przyznany dodatek motywacyjny w ramach 
środków finansowych zapewnionych na ten cel w planie finansowym. 

Pani Naczelnik przypomniała, że dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor, a dla dyrektora Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W ubiegłym roku 
wysokość tych środków wynosiła 350 zł miesięcznie na etat dyrektora i 60 zł na etat 
nauczyciela. 
Biorąc pod uwagę przewidywane wydatki na przyszły rok, Pani Naczelnik 
zaproponowała, aby ustalić wysokość środków na dodatki motywacyjne na poziomie 
z ubiegłego roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o ustaleniu wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
i dyrektorów w 2020 roku, na poziomie z ubiegłego roku. 

18. Zatwierdzenie aneksu nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020  
I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. Aneks nr 4 dotyczy zajęć indywidualnego nauczania 
w związku z opinią o potrzebie realizacji tych zajęć.  
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Zaproponowano przyznanie 12 godzin tygodniowo do realizacji w domu ucznia przez 
nauczycieli tej szkoły. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 4 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I LO w Koluszkach. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie 
planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 480,00 zł w zakresie zadań 
zleconych (dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny). 

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.3111.2.327.2019 z dnia 11 października 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

20. 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 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 483/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 października  
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 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.3111.2.327.2019 z dnia 11 października 2019 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 19 
do protokołu. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, 
PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019  
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych dla: 
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany w planach finansowych dotyczą działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziału 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano  
dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego  
Wschodniego na lata 2019 – 2023 oraz dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2019 – 2023, przedstawionych w załącznikach do uchwały 
Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę per saldo 353.772,78 zł, w tym: 
1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 561.398,81 zł; 
2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 207.626,03 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji na realizację zadań 
bieżących o kwotę 220.841,00 zł; 



15 

 

2) przystąpienia przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach do realizacji projektu  
pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i wprowadzenia do planu 
dochodów kwoty 186.868,94 zł stanowiącej 80% całkowitej kwoty dofinansowania 
z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – 233.586,17 zł; pozostałe 
środki w wysokości 46.717,23 zł zostaną przekazane po zakończeniu realizacji 
projektu w roku 2020; 

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Lisowicach o kwotę 66.900,00 zł; 

4) przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 66.600,00 zł na wypłatę nagród 
dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 

5) otrzymania środków w wysokości 48.282,97 zł z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących refundację wydatków 
majątkowych poniesionych w roku 2018 na realizację projektu pn. Centrum Usług 
Społecznych „WISIENKA”; 

6) rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego  
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych” i zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej 
na realizację przedmiotowego zadania z budżetu województwa łódzkiego o kwotę 
2.700,00 zł; 

7) o rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E  
w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” i zmniejszenia planu dochodów z tytułu 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 3.209,00 zł; 

8) o rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Tuszyn 
i zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Tuszyn 
o kwotę 250.000,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”; 

9) o pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
oraz przewidywanego wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 20.188,87 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 353.772,78 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 766.548,89 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 675,87 zł; 

b) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł; 

c) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 12.590,00 zł; 

d) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 136.045,85 zł; 

e) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 278.586,17 zł; 

f) 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł; 

g) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 180.126,00 zł; 

h) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
151.295,00 zł; 
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i) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 13.922,00 zł; 

j) 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 8.012,00 zł; 

k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 
5.000,00 zł; 

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 412.776,11 zł w związku 
z rozliczeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych: 

a) „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów  
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – zmniejszenie o kwotę 
2.700,00 zł; 

b) „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – zmniejszenie o kwotę 6.337,67 zł (zadanie 
ujęte w wykazie przedsięwzięć); 

c) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków” – etap II – zmniejszenie o kwotę 104.616,27 zł; 

d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów 
i Lisowice” – zmniejszenie o kwotę 6.417,97 zł (zadanie ujęte w wykazie 
przedsięwzięć); 

e) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E 
w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana” – zmniejszenie o kwotę 292.704,20 zł. 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian dokonano zmian w zbiorczym wykazie 
przedsięwzięć w roku 2019. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi 
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72 108,00 zł. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023, stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu. 

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały, w którym zaproponowano dokonane 
zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę per saldo 132.931,78 zł, poprzez zwiększenie 
dochodów bieżących o kwotę per saldo 340.557,81 zł i zmniejszenie dochodów 
majątkowych o kwotę per saldo 207.626,03 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących 
o kwotę per saldo 545.707,89 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 
412.776,11 zł. 



17 

 

Ponadto zaproponowano dokonanie zmiany: 
1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 

w 2019 r.; 
2) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2019 r.; 
3) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2019 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 2019 roku; 

5) planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w 2019 roku  

– przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) przystąpienia przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach do realizacji projektu  
pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i wprowadzenia do planu 
dochodów kwoty 186.868,94 zł stanowiącej 80% całkowitej kwoty dofinansowania 
z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – 233.586,17 zł; pozostałe 
środki w wysokości 46.717,23 zł zostaną przekazane po zakończeniu realizacji 
projektu; 

2) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Lisowicach o kwotę 66.900,00 zł; 

3) przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 66.600,00 zł na wypłatę nagród 
dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 

4) otrzymania środków w wysokości 48.282,97 zł z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących refundację wydatków 
majątkowych poniesionych w roku 2018 na realizację projektu pn. Centrum Usług 
Społecznych „WISIENKA”; 

5) rozliczenia dotacji i środków otrzymywanych z gmin i powiatów w związku 
z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych – zwiększenie o kwotę 2.841,00 zł; 

6) rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego 
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych” i zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej 
na realizację przedmiotowego zadania z budżetu województwa łódzkiego o kwotę 
2.700,00 zł; 

7) rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E 
w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” i zmniejszenia planu dochodów z tytułu 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 3.209,00 zł; 
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8) rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Tuszyn 
i zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Tuszyn 
o kwotę 250.000,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”; 

9) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
oraz przewidywanego wykonania planu dochodów przez: 
a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie 

o kwotę 13.922,00 zł (odpłatność za wyżywienie); 
b) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 2.750,00 zł; 
c) Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 675,87 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 545.707,89 zł  
w związku z: 

a) przystąpieniem przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach do realizacji projektu 
pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – zwiększenie o kwotę 
233.586,17 zł; 

b) koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Wydziału 
Komunikacji i Transportu – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł; 

c) zwiększeniem planu wydatków realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
Łódź – Wschód w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy 
i zwiększeniem planu dochodów – zwiększenie o kwotę 69.350,00 zł; 

d) zwiększeniem planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Lisowicach o kwotę 46.770,00 zł; 

e) zabezpieczeniem środków w grupie „wynagrodzenia i pochodne” w ramach 
działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł; 

f) zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów 
i wyposażenia w ramach rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie 
o kwotę 36.045,85 zł; 

g) zwiększeniem planu wydatków realizowanych przez Specjalny Ośrodek  
Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 13.922,00 zł z przeznaczeniem 
na zakup żywności; 

h) zwiększeniem planu wydatków bieżących w ramach rozdziału 60014 – Drogi 
publiczne powiatowe o kwotę 10.000,00 zł; 

i) rozliczeniem dzierżawy obwodów łowieckich – zwiększenie o kwotę 675,87 zł; 

j) zwiększeniem planu dotacji dla powiatów i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
o kwotę 540,00 zł; 

k) rozliczeniem wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach 
zastępczych – zmniejszenie o kwotę 10.182,00 zł; 

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 412.776,11 zł w związku z realizacją 
następujących zadań inwestycyjnych: 
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a) „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów  
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – zmniejszenie o kwotę 
2.700,00 zł; 

b) „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – zmniejszenie o kwotę 6.337,67 zł; 

c) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków” – etap II – zmniejszenie o kwotę 104.616,27 zł; 

d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów 
i Lisowice” – zmniejszenie o kwotę 6.417,97 zł; 

e) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E 
w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana” – zmniejszenie o kwotę 292.704,20 zł; 

3) zmianę źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu 
mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”: 
a) budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł; 
b) budżet Gminy Tuszyn – zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, 
która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, w którym zaproponowała dokonanie 
zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 
oraz zmian w planie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w 2019 roku przedstawionym w załączniku Nr 5 do Uchwały 
Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Przedłożony projekt uchwały został przygotowany w związku z: 

1) koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na usługę parkowania 
i holowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych przez podmiot, któremu 
Starosta powierzył powyższe zadanie – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł; 

2) przeprowadzoną analizą prognozowanego wykonania planu wydatków 
realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy: 
a) wynagrodzenia i pochodne – zmniejszenie o kwotę 3.524,00 zł; 
b) zadania statutowe – zwiększenie o kwotę 3.524,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup materiałów i wyposażenia oraz ubezpieczenie mienia; 
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3) rozliczeniem wydatków poniesionych na opracowanie efektu ekologicznego 
dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” i przeznaczeniem 
środków w wysokości 550,00 zł na nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne 
na drzewach; 

4) zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami o kwotę 5.000,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą 
przewidywanego wykonania wydatków sklasyfikowanych w przedmiotowym 
rozdziale. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

25. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego 
w sprawie zakupu nagród rzeczowych dla pierwszych trzech najlepszych drużyn 
oraz upominków dla biorących udział w konkursie w ramach XIV Edycji Konkursu 
Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskich 
i wyróżnionych drużyn w eliminacjach XIV Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej 
i Wiedzy o Bezpieczeństwie. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła pismo Komendy  
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w sprawie zakupu nagród 
rzeczowych dla pierwszych trzech najlepszych drużyn oraz upominków dla biorących 
udział w konkursie w ramach XIV Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy 
o Bezpieczeństwie. Eliminacje powiatowe konkursu odbędą się w dniu 29 października 
2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem. 
Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Biorąc pod uwagę przedmiotowe pismo, Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zakup nagród rzeczowych dla pierwszych  
trzech drużyn dwuosobowych, zwycięzców eliminacji powiatowych XIV Edycji Konkursu 
Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanych dla uczniów  
szkół podstawowych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Komendę 
Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach, które  
z uwagi na swój charakter wpisują się w realizację zadań z zakresu porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli.  
Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć na ten cel 
środki finansowe w wysokości do kwoty 1 000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przychylił się  
do przedstawionej propozycji i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 25 
do protokołu. 
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26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 
2019 roku. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 266  
ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy 
budżetu ma obowiązek sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego w terminie do dnia 31 sierpnia. 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi i organowi 
stanowiącemu – Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 26 
do protokołu. 

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 266  
ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy 
budżetu ma obowiązek sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze roku budżetowego w terminie do dnia 31 sierpnia. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu została przekazana Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi i organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

28. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 
nawiązał do pisma skierowanego do Zarządu Powiatu, dotyczącego wynajęcia 
dodatkowo pomieszczenia na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach po dawnej 
kotłowni, z przeznaczeniem na archiwum na dokumentację Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód. 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu poinformowała, że pismo 
w tej sprawie zostało skierowane do Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni dodała, że planowane jest 
zaadoptowanie tego pomieszczenia na składnicę akt. 
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 Pani Wicestarosta podziękowała Pani Ewie Redmann – Naczelnikowi Wydziału 
Organizacyjnego za wkład pracy i zaangażowanie w reorganizację związaną 
z przeniesieniem Wydziału Geodezji i Kartografii z ul. Tuwima i sprawnie wykonaną 
przeprowadzką Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z XV p. 
Dyskutowano na temat doposażenia Starostwa w meble oraz wysokości środków 
finansowych wydatkowanych na ten cel. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat wysokości kwot subwencji  
i udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów w latach 2015 – 2020. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
na 2020 ro k zaplanowano kwotę 26 922 012,00 zł, która jest wyższa niż w 2019 r.  
o kwotę 1 716 278,00 zł. 
Ponadto Pani Skarbnik zaznaczyła, że wpłaty do budżetu Państwa zaplanowane 
na 2020 rok wynoszą 380 909,00 zł i są o 641 031,00 zł wyższe niż w 2019 roku. 

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na 2020 r. jest o 1 767 694,00 zł 
wyższa niż w 2019 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest o 26 490,00 zł 
wyższa niż w 2019 r., natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest 
o 420 523,00 zł wyższa niż w 2019 roku. 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonym zestawieniu. 

Porównanie kwot subwencji i udziału Powiatu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów w latach 
2015 – 2020 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w roku 2019 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu; 

2) zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w roku 2019; 

3) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki 
polegającej na „Modernizacji łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, 
ul. Pomorska 5"; 

4) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019-2022; 

5) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023; 

6) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 

7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 

8) w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2019 roku; 

9) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze 2019 roku. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o ustaleniu wysokości środków finansowych na dodatki 
motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów w 2020 roku, na poziomie z ubiegłego roku. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 
I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. rozkładu  
godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. Projekt uchwały Rady zostanie przekazany do zaopiniowania 
burmistrzom i wójtom miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
oraz Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Łodzi. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycjami imprez zgłoszonych do harmonogramu 
imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych do realizacji w 2020 roku. Propozycje 
zostaną przedstawione na posiedzeniu Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 476/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

2) Nr 477/2019 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi gminnej 
nr 106446E położonej w obrębie Guzew – Babichy powiat łódzki wschodni 
dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

3) Nr 478/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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4) Nr 479/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego nr 1, 
zlokalizowanego w budynku nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach,  
przy ul. Budowlanych 8 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

5) Nr 480/2019 w sprawie ustalenia usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego i zawarcia porozumień z Gminą Andrespol, Gminą Koluszki, 
Gminą Tuszyn i Gminą Rzgów w związku z realizacją przez Powiat Łódzki Wschodni 
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w 2020 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

6) Nr 481/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Okręgową 
Radą Adwokacką w Łodzi i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi 
w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2020 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

7) Nr 482/2019 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu „Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce 
siatkowej drużyn amatorskich” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

8) Nr 483/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

9) Nr 484/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2019 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

10) Nr 485/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, 
PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2019 – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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11) Nr 486/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla zwycięskich 
i wyróżnionych drużyn w eliminacjach XIV Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej 
i Wiedzy o Bezpieczeństwie – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


