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PROTOKÓŁ NR 207/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 22 sierpnia 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. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni 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 206/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 206/18 z posiedzenia Zarządu. 

4. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 
(referował p. Michał Kotynia – Dyrektor PODGiK) 

Pan Michał Kotynia – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego omówił sprawozdanie rzeczowo – 
finansowe PODGiK za I półrocze 2018 roku. 
Przedstawiono informacje na temat wpływów z usług, które zrealizowano na kwotę 
390 704,22 zł (wykonanie na poziomie 48 %). 

Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że coraz więcej podmiotów realizujących zadania publiczne 
zgłasza się do PODGiK o nieodpłatne udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego. 

W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami w tej sprawie składanymi również przez 
inne podmioty oraz w związku z zapytaniem firmy TOYA realizującej światłowody, 
wystąpiono do radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Łodzi, Pana Jerzego Genslera 
z zapytaniem, czy zadanie, które jest realizowane przez firmę TOYA mieści się 
w kategorii zadań, które umożliwiają nieodpłatne udostępnienie przez PODGiK danych 
z zasobu. W ocenie Pana mecenasa Genslera firma TOYA nie spełnia tego kryterium. 
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Pan Dyrektor Kotynia poinformował o zadaniu rozpoczętym w I połowie 2018 roku, 
dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Stróża w gminie 
Andrespol. Pierwotnie na realizację modernizacji przeznaczone było około 110 tys. zł. 

Pan Dyrektor dodał, że planowane było wykonanie tego zadania w ramach dotacji 
przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie niespełna 200 tys. zł 
za 2 obręby ewidencyjne, jednak po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie 
publiczne na realizację tych dwóch zadań ustalono, że posiadane środki finansowe 
wystarczą na wykonanie modernizacji dla jednego obrębu ewidencyjnego. 

W związku z powyższym zdecydowano o realizacji modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków dla obrębu Stróża w gminie Andrespol i wyłoniono wykonawcę dla tego 
zadania, za kwotę 179 tys. zł. 

Wskazano, iż zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego środki na realizację zadań geodezyjnych powinny  
być przeznaczane na modernizację ewidencji gruntów, a w związku z tym pozostała 
kwota będzie podlegać zwrotowi i nie ma możliwości wydatkowania jej na inne cele 
związane z realizacją prac geodezyjnych. 

Pan Michał Kotynia poinformował, że kolejną istotną kwestią jest realizacja projektu  
w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Pan Dyrektor nadmienił, że dotychczas w ramach tego Związku były ogłaszane jedynie 
zamówienia na działalność związaną z zarządzaniem tego projektu. Zatrudniono 
kierownika Projektu w ramach umowy, po przeprowadzeniu konkursu na to stanowisko. 
Został również wyłoniony podmiot, który ma zajmować się zamówieniami publicznymi. 

Pan Kotynia dodał, że we wrześniu br. mają być ogłaszane zamówienia na dostawę 
sprzętu komputerowego oraz modułów do obsługi tzw. e-usług, w tym geoportalu. 

Dyskutowano na temat stanu zatrudnienia w PODGiK. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym sprawozdaniem i nie zgłosił uwag. 

5. 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 zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów ogółem i planu wydatków ogółem  
o kwotę 94.662,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.232.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w przedmiotowej 
sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. 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 2090/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 sierpnia  
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.3111.1.232.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału PSiPP). 

 (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 własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w przedmiotowej 
sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, SOSW) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2092/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 sierpnia  
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 w zakresie zadań własnych dla: 

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 

2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zwróciła się 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 planie finansowym 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2018 po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 

1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 8 do protokołu. 
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10. 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 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 1 101 748,54 zł, poprzez: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 969 748,54 zł, w tym: 

– zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 35 000,00 zł, 

– zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 
o kwotę 900 142,54 zł; 

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 132 000,00 zł poprzez zwiększenie 
dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. 

Zaproponowane zmiany są związane z: 

1) z decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych z budżetu 
państwa o kwotę 431 152,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych; 

2) z przystąpieniem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach  
do realizacji projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe  
w Grecji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz środków z budżetu państwa w łącznej wysokości 384 967,34 zł; 

3) z przyznaniem dotacji z samorządu województwa łódzkiego na realizację zadania  
pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” w wysokości 132 000,00 zł; 

4) z przyznaniem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA” w wysokości 32 247,20 zł; 

5) z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
51 776,00 zł na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności; 

6) ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
35 000,00 zł; 

7) ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 30 000,00 zł; 

8) z pozostałymi zmianami dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy 
wykonania planu dochodów – zwiększenie o kwotę 4 606,00 zł. 
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Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 305 048,54 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 877 048,54 zł sklasyfikowanych  
w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

– 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 20 250,00 zł, 

– 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, 

– 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa– zwiększenie o kwotę 47 740,00 zł, 

– 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 388 257,34 zł, 

– 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 236 337,20 zł, 

– 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
143 397,00 zł, 

– 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 1 067,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 428 000,00 zł w związku z realizacją: 

– „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zwiększenie o 231 000,00 zł, 

– „nowych wydatków inwestycyjnych” – zwiększenie o kwotę 197 000,00 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 203 300,00 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 5 387 732,44 zł. 

Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z: 

1) ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację następujących zadań: 

– pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu 
rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” o kwotę 19 000,00 zł, 

– pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” o kwotę 30 000,00 zł, 

– pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” o kwotę 182 000,00 zł; 

2) z rozliczenia zakończonego projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” – zmniejszenie o kwotę 
29 057,85 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 zaakceptował  
proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023 i podjął w przedmiotowej sprawie inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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11. 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 670 596,54 zł, poprzez 
zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 538 596,54 zł i dochodów majątkowych 
o kwotę 132 000,00 zł oraz dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok ogółem o kwotę 873 896,54 zł, poprzez 
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 445 896,54 zł i wydatków majątkowych 
o kwotę 428 000,00 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka 
wydatków nad dochodami) w wysokości 5 387 732,44 zł, który sfinansowany zostanie 
pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych oraz dokonanie zwiększenia planu przychodów 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 203 300,00 zł. 

Ponadto zaproponowano dokonanie zmiany planu dotacji celowych uzyskanych 
w ramach zawartych porozumień i umów w 2018 r., zmiany planu zadań i zakupów 
inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku oraz zmiany 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. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) z przystąpienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach  
do realizacji projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe 
w Grecji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz środków z budżetu państwa w łącznej wysokości 384 967,34 zł; 

2) z przyznania dotacji z samorządu województwa łódzkiego na realizację zadania  
pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” w wysokości 132 000,00 zł; 

3) z przyznania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA” w wysokości 32 247,20 zł; 

4) z przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
51 776,00 zł na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

5) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
35 000,00 zł; 

6) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 30 000,00 zł; 
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7) z przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu  
w zakresie dochodów realizowanych przez: 

– Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 250,00 zł, 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 
1 290,00 zł, 

– Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 1 999,00 zł, 

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 
1 067,00 zł. 

Zaproponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z: 

1) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 445 896,54 zł 
realizowanych w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 20 250,00 zł na realizację 
zadań statutowych, 

b) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł w celu 
zabezpieczenia środków na realizację wydatków związanych z zakupem 
systemu i urządzeń do obsługi głosowań oraz transmisji i rejestracji obrad  
sesji Rady Powiatu, 

c) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 388 257,34 zł w związku  
z realizacją projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe  
w Grecji” oraz realizacją zadań statutowych przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, 

d) 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę per saldo 57 452,80 zł  
w związku z rozliczeniem projektów realizowanych w ramach rozdziału 85295 – 
Pozostała działalność, 

e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
53 775,00 zł, w tym w ramach następujących rozdziałów: 

– 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie o kwotę 
51 776,00 zł, 

– 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie o kwotę 1 999,00 zł, 

f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 1 067,00 zł  
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Koluszkach; 

2) z wprowadzenia do budżetu następujących zadań inwestycyjnych: 

a) pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E  
ul. Łódzkiej w Justynowie” o wartości 50 000,00 zł, 

b) pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu,  
gm. Nowosolna” – wykonanie progów zwalniających o wartości 10 000,00 zł, 

c) pn. „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Warsztatów  
Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” o wartości 
20 000,00 zł; 

3) ze zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań 
inwestycyjnych: 
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a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – 
Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów” o kwotę 
130 000,00 zł, 

b) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu 
rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” o kwotę 19 000,00 zł, 

c) pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” o kwotę 30 000,00 zł, 
d) pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach 

Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” o kwotę 182 000,00 zł; 

4) ze zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zakup 
i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łodzi”  
o kwotę 13 000,00 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 203 300,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok i podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok oraz dokonanie zmiany 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 
przedstawionego w załączniku Nr 4 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. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z: 

1) z zakończeniem i rozliczeniem projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” – zmniejszenie o kwotę 
29 057,85 zł i przeznaczeniem tych środków na: 

– zwrot dotacji przyznanej w 2017 r. na realizację projektu – 24 688,85 zł, 

– zwiększenie wydatków własnych związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin 
zastępczych o kwotę 4 369,00 zł; 

2) ze zmianą klasyfikacji usług informatycznych świadczonych w Powiatowym  
Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zwiększenie o kwotę 21 360,00 zł w ramach 
wynagrodzeń i pochodnych oraz zmniejszenie o kwotę 21 360,00 zł w ramach  
zadań statutowych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
proponowane zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok  
i podjął w przedmiotowej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 

13. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku  
Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik w zastępstwie Naczelnika Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich 
zaprezentowała sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału KiSO za I półrocze  
2018 roku. 

Pani Skarbnik omówiła realizację dochodów nadzorowanych przez Wydział KiSO. 

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (z tytułu rejestracji pojazdów) zaplanowane  
na 2018 rok na kwotę 1 520 000,00 zł zostały w I półroczu zrealizowane w wysokości 
886 699,38 zł, co stanowi 58,34 % planu. 

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazy zaplanowane w wysokości 180 000,00 zł zostały 
zrealizowane na kwotę 98 222,50 zł, co stanowi 54,57 % planu. 

Po stronie dochodów i wydatków rozliczono dotacje celowe otrzymane na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi przepisami, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji 
wojskowej, która odbyła się w I kwartale 2018 roku. 

Przyznana dotacja w wysokości 11 000,00 zł została wykorzystana na kwotę 10 944,53 zł. 
Niewykorzystane środki finansowe zostały przekazane do Wojewody Łódzkiego. 

W ramach wydatków zaplanowane środki finansowe w kwocie 670 000,00 zł na zakup 
druków (z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych) wydatkowano w wysokości 
331 068,17 zł. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym sprawozdaniem i nie zgłosił uwag. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania na wykonanie przebudowy 
skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową na działce 
nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy  
pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”. 
(referował p. Marek Kłos – Inspektor ds. zamówień publicznych) 
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Pan Marek Kłos – Inspektor ds. zamówień publicznych poinformował o wynikach 
negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania  
na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową 
bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie 
Małym”. 
W negocjacjach uczestniczyła również Pani Wicestarosta w charakterze obserwatora. 

Dotychczasowy wykonawca robót budowlanych w zakresie robót podstawowych 
określonych w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy  
pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”, tj. Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Drogowe „BUD – DROG” Stanisława Polus z Koluszek zadeklarował 
wykonanie zadania będącego przedmiotem uzgodnień, za cenę 23 370,00 zł brutto. 

W związku z powyższym Pan Marek Kłos w imieniu Komisji Przetargowej powołanej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego  
w 2018 r., wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie 
zamówienia dla zadania na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej  
nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania  
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów 
i pieszych w Gałkowie Małym” dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych 
Przedsiębiorstwu Budowlano – Drogowemu „BUD – DROG” Stanisława Polus z Koluszek, 
w zakresie robót podstawowych określonych w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie 
Małym”, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wynik negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
dla zadania na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E 
z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych  
w Gałkowie Małym”. Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
(referowała p. Małgorzata Pacho – Kuląg – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) 

Pani Małgorzata Pacho – Kuląg – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego omówiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe PINB 
za I półrocze 2018 roku. 
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Pani Inspektor poinformowała, że budżet PINB na 2018 rok pierwotnie wynoszący 
392 003,00 zł został zwiększony: o kwotę 11 200,00 zł w związku z dwoma decyzjami 
Wojewody Łódzkiego, na pokrycie zobowiązań wynikających z wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego oraz o kwotę 3 304,00 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu  
na pokrycie wydatków płacowych. 
Skarga na bezczynność została odrzucona przez WSA. 

Dyskutowano na temat obsady etatów i potrzeb kadrowych w Inspektoracie. 

Pani Pacho – Kuląg poinformowała, że PINB występował do Wojewody Łódzkiego  
o przyznanie środków finansowych na uzupełnienie sprzętu komputerowego PINB 
w związku wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO). 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym sprawozdaniem i nie zgłosił uwag. 

Pani Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu Powiatu poinformowała o zagrożeniu 
wywołanym przez stan budynku zlokalizowanego przy ul. Rokicińskiej 130 w Andrespolu, 
graniczącego bezpośrednio z budynkiem zamieszkiwanym przez 7 rodzin.  

Pani Ciesielska sygnalizuje ten problem w obawie, że może dojść do katastrofy 
budowlanej. 

Pani Inspektor zapewniła, że zajmie się tą sprawą. 

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie regulaminu wynagradzania  
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych  
przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Projekt uchwały przedstawiony uprzednio na posiedzeniu Zarządu Powiatu został 
uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

W dniu 10 sierpnia 2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie z przedstawicielami związków 
zawodowych, w rezultacie którego uzgodniono treść regulaminu. 

Proponowane zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego regulaminu obejmują 
głównie: zmianę wysokości i warunków przyznawania dodatków: funkcyjnego, 
motywacyjnego, za warunki pracy, zmianę w zakresie szczegółowych warunków 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz ustalenie wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród. 
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Pani Naczelnik przedstawiła ustalenia i zmiany projektu uchwały w stosunku do treści 
przyjętej pierwotnie przez Zarząd Powiatu. 

Związki zawodowe zawnioskowały o zwiększenie górnej granicy wysokości dodatku 
funkcyjnego dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Koluszkach z 1 500 zł do 1 700 zł i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Koluszkach z 1 500 zł do 1 700 zł. Taka propozycja została zaakceptowana przez 
przedstawicieli Powiatu Łódzkiego Wschodniego biorących udział w negocjacjach. 

 Zaproponowano również zwiększenie wysokości dodatku za wychowawstwo ze 135 zł  
do 150 zł oraz za warunki pracy, w ramach określonej puli środków na ten cel  
(za zajęcia rewalidacyjne w wysokości 250, za zajęcia w szkole specjalnej w wysokości 
170 zł, za zajęcia wychowawcze w SOSW w wysokości 230 zł, za badania psychologiczno 
– pedagogiczne w wysokości 110 zł). 

 Proponowano również zwiększenie dolnej granicy nagród z 500 zł do 1 000 zł,  
ale po negocjacjach pozostawiono obowiązującą wartość przedziału (500 zł). 

 Ponadto związki zawodowe oczekiwały wprowadzenia do regulaminu wynagradzania 
nauczycieli określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki 
motywacyjne, jednak wobec opinii radcy prawnego oraz w związku z dostępnym 
orzecznictwem ostatecznie przedstawiciele związków zawodowych przystały na to, 
aby Zarząd Powiatu corocznie ustalał wysokość tych środków, z zastrzeżeniem, 
że związki zawodowe będą uczestniczyły w procesie ustalania tej kwoty. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował projekt 
uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi  
załącznik nr 16 do protokołu. 

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru  
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,  
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Zmiany zaproponowane w niniejszym projekcie uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego są wprowadzane na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
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Wychowawczego w Koluszkach dotyczący wykreślenia z obowiązującej uchwały 
Rady Powiatu zapisu, na mocy którego dyrektor i wicedyrektor SOSW są zobowiązani  
do realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć odpowiednio – przez 
dyrektora w Szkole, przez wicedyrektora w internacie. 

W związku z tym powyższy zapis został usunięty. 

Ponadto ze względu na fakt, że obecnie konstruując uchwały tego typu wskazuje się 
konkretne „obniżki" godzin, o które zostaje obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć (pensum), zostało to określone w tabeli w projekcie uchwały.  

Obniżka godzin dyrektorów (14 godzin) i wicedyrektorów  (7 godzin) szkół 
ponadgimnazjalnych oraz dyrektora PPP (10 godzin) i dyrektora SOSW (14 godzin) 
pozostaje na tym samym poziomie. 
Zmiana obejmuje wicedyrektora SOSW (7 godzin obniżki). 

Ponadto wykreślono zapisy dotyczące Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  
w Tuszynie, dla którego organem prowadzącym od 1 września 2017 roku jest Gmina 
Tuszyn. 

Opinie związków zawodowych na temat przedstawionego projektu uchwały Rady 
Powiatu są pozytywne. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Łódzki Wschodni.  
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi  
załącznik nr 17 do protokołu. 

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Simply the Best – 
uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację  
Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu  
pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego  
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach 
projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego”. W projekcie będą brać udział uczniowie ZSP nr 1 w Koluszkach.  
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Pani Naczelnik poinformowała, że pozyskano informacje o zakwalifikowaniu wniosku  
do dofinansowania. 

Wobec powyższego uznano za zasadne wyrażenie przez Radę Powiatu zgody  
na przystąpienie do realizacji tego projektu, przewidzianej w okresie do 2019 roku. 

Pani Szelest poinformowała, że wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Grecji 
w ramach projektu planowany jest w październiku br. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił  
zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 
załącznik 18 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup  
materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że w związku z rozdysponowaniem w znacznym 
stopniu materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaistniała potrzeba 
ich uzupełnienia. 

Zaproponowano przeznaczenie z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 
środków finansowych na ten cel w wysokości do kwoty 2 500,00 zł. 

Środki finansowe na zakup materiałów promocyjnych zostaną przeznaczone z Działu 
750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała, że planowane 
jest wyłożenie materiałów promocyjnych podczas MIXERA Wojewódzkiego oraz 
w namiocie, który będzie rozstawiony podczas dożynek powiatowo – gminnych. 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu nawiązała do spotkania 
z Wojewodą Łódzkim, podczas którego omówiono wyniki dotychczasowej kontroli 
realizacji zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym promocję tej pomocy. 

Pani Sekretarz zaproponowała, aby ulotki informujące o nieodpłatnej pomocy prawnej 
udzielanej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego udostępnić podczas dożynek 
w Koluszkach, w dniu 16 września 2018 r. 

Pani Wicestarosta przedstawiła informacje na temat organizacji tegorocznych dożynek 
powiatowo-gminnych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup 
odblaskowych materiałów promocyjnych dla niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przeznaczenie 
środków finansowych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 r. 
w wysokości do kwoty 1 100,00 zł na zakup odblaskowych materiałów promocyjnych 
z przeznaczeniem dla niechronionych uczestników ruchu drogowego z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego, ze względu na znaczne rozdysponowanie materiałów 
promocyjnych oraz potrzebę ich uzupełnienia. 

Środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone z Działu 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność, § 4210 – 
Zakup materiałów i wyposażenia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji 
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości 
położonej w Łodzi, ob. P-16, działka nr 13/2. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami zakomunikował, że w związku z realizacją zadania polegającego 
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Jarzynowej b nr, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie P-16 jako działka nr 13/2  
o powierzchni 0,0073 ha, wg stanu na dzień 20 października 2011 r. tj. na dzień  
wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez 
udzielenie Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. zezwolenia na zakładanie  
i przeprowadzenie urządzenia celu publicznego w postaci budowy wodociągu 
oraz według stanu zagospodarowania nieruchomości na dzień zakończenia działań 
uzasadniających wydanie tej decyzji z uwzględnieniem utraty pożytków w okresie  
od dnia wydania decyzji o ograniczeniu do dnia zakończenia działań uzasadniających 
jej wydanie, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową 
nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania. 

W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 7 potencjalnych wykonawców 
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 

Oferty złożyło 2 wykonawców. Ceny ofert wynosiły 738,00 zł i 1 000,00 zł (ceny brutto). 
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Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową za 738,00 zł brutto 
na realizację tego zadania przedstawiła Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego 
Ewa Niewiadomska z Łodzi, Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz akceptację warunków umowy 
na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, ob. P-16, 
działka nr 13/2. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej 
nieruchomości położonej w Łodzi, ob. P-16, działka nr 13/2. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22 
do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości  
położonej w Łodzi, ob. P-16, działka nr 14/3. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego 
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Jarzynowej 2 a, oznaczonej dawniej w obrębie P-16 jako działka nr 14/3 
o powierzchni części równej 0,0101 ha z całości 0,1261 ha, wg stanu na dzień  
1 sierpnia 2011 r. tj. na dzień wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania 
z nieruchomości poprzez udzielenie Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. 
zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie urządzenia celu publicznego w postaci 
budowy wodociągu oraz według stanu zagospodarowania nieruchomości na dzień 
zakończenia działań uzasadniających wydanie tej decyzji z uwzględnieniem utraty 
pożytków w okresie od dnia wydania decyzji o ograniczeniu do dnia zakończenia działań 
uzasadniających jej wydanie, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania. 

W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 7 potencjalnych wykonawców  
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 
Oferty złożyło 2 wykonawców. Ceny ofert wynosiły 922,50 zł i 1 000,00 zł (ceny brutto). 

Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę za cenę 922,50 zł brutto  
na realizację tego zadania przedstawiła Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego 
Ewa Niewiadomska z Łodzi, Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu  
z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz akceptację warunków umowy  
na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, ob. P-16, 
działka nr 14/3. 
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Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości 
rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, ob. P-16, działka nr 14/3. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 24 
do protokołu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości  
położonej w gminie Nowosolna, ob. Byszewy, działka nr 111/11. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że  związku z realizacją zadania polegającego 
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości  
w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości (13.12.2006 r.) 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 gminie Nowosolna, 
obręb Byszewy, oznaczonej na mapie podziału nr 527-658/06 z 23.11.2006 r., 
jako działka nr 111/11 o powierzchni 0,0227 ha, zostało przeprowadzone postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego 
określającego wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania. 

W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 7 potencjalnych wykonawców  
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. Oferty złożyło 3 wykonawców.  

Ceny ofert wynosiły: 500,00 zł, 900,00 zł, 1 722,00 zł (ceny brutto). 

Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową za 500,00 zł brutto 
na realizację tego zadania przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza,  
Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie  
wyboru oferty oraz akceptację warunków umowy na wykonanie wyceny wartości 
rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, ob. Byszewy, działka 
nr 111/11. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości 
rynkowej nieruchomości położonej w gminie Nowosolna, ob. Byszewy, działka 
nr 111/11. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 26 
do protokołu. 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  

warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości  
położonej w mieście Tuszyn, ob. 11, działka nr 274. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania  
polegającego na wykonaniu wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej  
w mieście Tuszyn, obręb 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274  
o powierzchni 0,0216 ha, wraz z określeniem wysokości czynszu dzierżawnego 
(miesięcznego i rocznego) za grunt i naniesienia, za okres: od 2014 r. do 2015 r., 
od 2015 r. do 2016 r., od 2016 r. do 2017 r., od 2017 r. do 2018 r., od 2018 r., 
zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości 
celem ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. 

W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 7 potencjalnych wykonawców 
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. Oferty złożyło 2 wykonawców. 
Ceny ofert wynosiły 1 968,00 zł i 2 500,00 zł (ceny brutto). 

Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 1 968,00 zł brutto 
na realizację tego zadania przedstawiła Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego 
Ewa Niewiadomska z Łodzi, Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu  
z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz akceptację warunków umowy  
na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, 
ob. 11, działka nr 274. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości 
rynkowej nieruchomości położonej w mieście Tuszyn, ob. 11, działka nr 274. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 28 
do protokołu. 

25. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski,  
obręb 19 – Zofiówka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 75/2 i 79/2 o łącznej 
powierzchni 0,3001 ha (wydzielono m.in. działkę 79/6 o pow. 0,0260 ha pod 
poszerzenie drogi powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą 
podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, 
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obręb 19 – Zofiówka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 75/2 i 79/2 o łącznej 
powierzchni 0,3001 ha. 

W wyniku podziału działki nr 78/2 wydzielono działki: nr 78/5 o powierzchni 0,0674 ha  
i nr 78/6 o powierzchni 0,0656 ha. 

W wyniku podziału działki nr 79/2 wydzielono działki: nr 79/5 o powierzchni 0,0697 ha, 
nr 79/6 o powierzchni 0,0260 ha pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej 
(ul. Cmentarna) i nr 79/7 o powierzchni 0,0714 ha. 

Działka nr 79/6 stanie się własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego z mocy prawa, 
z dniem uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt podziału. 

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że zgodnie z mapą sytuacyjną do celów prawnych 
z projektem podziału, działka wydzielona pod drogę powiatową posiada oznaczenie 
rodzaju użytku gruntowego – Lz-R oraz Ls-Ls, natomiast zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ww. działka powinna stanowić tereny komunikacyjne 
oznaczone symbolem Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik Biliński zaproponował, aby z uwagi na podział 
nieruchomości Zarząd Powiatu wniósł odwołanie od przedmiotowej decyzji  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta Tuszyna, ze względu na fakt, że w najbliższej przyszłości Zarząd Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego nie planuje żadnych inwestycji na przedmiotowej działce 
związanych z modernizacją drogi. 

Zaproponowano, aby wnieść o przeprowadzenie zmiany podziału działki nr 78/2 i 79/2  
w taki sposób, aby nie wydzielać działki 79/6 pod drogę powiatową, a jedynie dokonać 
wydzielenia działek: 78/5, 78/6, 79/5 i 79/7, dzięki czemu interes wnioskodawcy 
(poprzedniej właścicielki nieruchomości) zostanie zaspokojony. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu złożył odwołanie 
od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi  
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

26. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, obręb 19 
– Zofiówka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 73/5 o powierzchni 0,1710 ha 
(wydzielono m.in. działkę 73/16 o pow. 0,0065 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą 
podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, 
obręb 19 – Zofiówka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 73/5 o powierzchni 0,1710 ha 
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(wydzielono m.in. działkę 73/16 o pow. 0,0065 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 

W wyniku podziału działki nr 73/5 wydzielono działki: nr 73/16 o powierzchni 0,0065 ha 
pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej (ul. Główna), nr 73/17 o powierzchni 
0,0822 ha i nr 73/18/ o powierzchni 0,0823 ha. 

Działka nr 73/16 stanie się własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego z mocy prawa, 
z dniem uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt podziału. 

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że zgodnie z mapą sytuacyjną do celów prawnych 
z projektem podziału, działka wydzielona pod drogę powiatową posiada oznaczenie 
rodzaju użytku gruntowego – R, natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków powinna stanowić tereny komunikacyjne oznaczone symbolem 
Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik Biliński zaproponował, aby z uwagi  
na podział nieruchomości Zarząd Powiatu wniósł odwołanie od przedmiotowej decyzji 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta Tuszyna, ze względu na fakt, że w najbliższej przyszłości Zarząd Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego nie planuje żadnych inwestycji na przedmiotowej działce 
związanych z modernizacją drogi. 

Zaproponowano, aby wnieść o przeprowadzenie zmiany podziału działki nr 73/5 
w taki sposób, aby nie wydzielać działki 73/16 pod drogę powiatową, a jedynie  
dokonać wydzielenia działek 73/17 i 73/18 dzięki czemu interes wnioskodawców 
(poprzednich właścicieli nieruchomości) zostanie zaspokojony. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu złożył odwołanie  
od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi  
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

27. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku  
Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński omówił sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału 
Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami za I półrocze 2018 roku. 

Przedstawiono informacje na temat realizacji dochodów na zadania z zakresu 
administracji rządowej. 

Plan finansowy ustalony w wysokości 162 000,00 zł w I półroczu 2018 r. został ustalony 
na kwotę 56 060,23 zł. 
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Znaczną część wydatków stanowiły: 

– opłaty za wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych na kwotę 18 137,10 zł, 

– opłaty za wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na kwotę 
10 340,00 zł, 

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 8 028,82 zł, 

– opłaty za publikacje ogłoszeń w prasie w związku ze sprzedażą nieruchomości 
Skarbu Państwa na kwotę 7 739,16 zł. 

Dochody Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 672 000,00 zł zostały zrealizowane 
w I połowie 2018 r. na kwotę 1 156 550,80 zł, co stanowi 172,11 % zakładanego planu. 

Znaczną część wskazanej powyżej kwoty stanowią: 

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę  
879 381,67 zł, 

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 189 500,00 zł, 

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości na kwotę 61 024,62 zł. 

Pan Naczelnik nadmienił, że po raz pierwszy w sprawozdaniu uwzględniono również 
zobowiązania wobec Skarbu Państwa (należności z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości) na łączną kwotę 419 964,34 zł. 
Wobec tych 16 podmiotów zalegających z płatnościami została wszczęta procedura 
windykacji nieuiszczonych należności z ww. tytułu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę 
z tytułu nieterminowych wpłat. 

Następnie Pan Biliński przedstawił rozliczenie wydatków realizowanych w ramach  
zadań własnych.  

Plan finansowy wydatków na 2018 rok ustalony na kwotę 220 400,00 zł został  
w I połowie 2018 r. wykonany w wysokości 44 926,24 zł. Większość tej kwoty stanowią 
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (38 374,00 zł). 

Omówiono realizację planu dochodów po zmianach w dziale 700 Gospodarka 
mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, które  
były ustalone w wysokości 388 320,00 zł w I połowie 2018 roku zostały zrealizowane  
na kwotę 386 117,65 zł. 

W ramach powyższej kwoty dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami wynosiły 385 791,25 zł. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym sprawozdaniem i nie zgłosił uwag. 
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28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego  
z drogi – Ford Fiesta o nr rej. SK 752FG. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z postanowieniem wydanym przez 
Sąd Rejonowy w Sosnowcu o przejęciu na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
pojazdu usuniętego z drogi – Ford Fiesta o nr rej. SK 752FG, zlecono wykonanie 
ekspertyzy określającej stan pojazdu. 

Ocena stanu technicznego wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę 
samochodowego wykazała, że ww. pojazd nie nadaje się do dalszej eksploatacji,  
a jego ewentualna naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna. 

W związku z powyższym Pan Pietrzko zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na likwidację samochodu osobowego Ford Fiesta o nr rej. SK 752FG, 
poprzez przekazanie do recyklingu.  

Kopia wniosku komisji likwidacyjnej stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził sposób  
likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Ford Fiesta o nr rej. SK 752FG i podjął uchwałę 
w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 33 do protokołu. 

29. Sprawy różne i wolne wnioski: 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni; 

2) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
do realizacji projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe 
w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego”; 

4) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023; 

5) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok; 

6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami rzeczowo – finansowymi za I półrocze 
2018 roku: 

– Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, 

– Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich, 

– Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, 

– Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzjami Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającymi 
podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, 
obręb 19 – Zofiówka: 

– oznaczonej nr ewidencyjnym działki 75/2 i 79/2 o łącznej powierzchni 0,3001 ha 
(wydzielono m.in. działkę 79/6 o pow. 0,0260 ha pod poszerzenie drogi powiatowej), 

– oznaczonej nr ewidencyjnym działki 73/5 o powierzchni 0,1710 ha (wydzielono  
m.in. działkę 73/16 o pow. 0,0065 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 

Zarząd Powiatu złożył odwołania od tych decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2090/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

2) Nr 2091/2018 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: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

3) Nr 2092/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału PSiPP) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

4) Nr 2093/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, SOSW) w zakresie zadań własnych na rok 2018 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

5) Nr 2094/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

6) Nr 2095/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji przeprowadzonych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania na wykonanie przebudowy 
skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową na działce 
nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E  
o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

7) Nr 2096/2018 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów 
promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 
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8) Nr 2097/2018 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup 
odblaskowych materiałów promocyjnych dla niechronionych uczestników ruchu 
drogowego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

9) Nr 2098/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, 
ob. P-16, działka nr 13/2 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

10) Nr 2099/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Łodzi, 
ob. P-16, działka nr 14/3 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

11) Nr 2100/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej  
w gminie Nowosolna, ob. Byszewy, działka nr 111/11 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 
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12) Nr 2101/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej  
w mieście Tuszyn, ob. 11, działka nr 274 – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

13) Nr 2102/2018 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego  
z drogi – Ford Fiesta o nr rej. SK 752FG – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Ewa Gładysz   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ………………………… 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 

Małgorzata Lesiak  ……………………….. 


