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PROTOKÓŁ NR 54/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 30 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. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 53/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie 
planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 71 050,00 zł w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez: 

1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 

2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach; 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 



2 

 

4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

5) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.343.2019 z dnia 22 października 2019 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.344.2019 z dnia 22 października 2019 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.345.2019 z dnia 22 października 2019 r.; 
4) Nr FB-I.3111.2.358.2019 z dnia 24 października 2019 r.; 
5) Nr FB-I.3111.2.363.2019 z dnia 28 października 2019 r.; 
6) Nr FB-I.3111.2.364.2019 z dnia 28 października 2019 r. 

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 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (SOSW, PINB, PCPR, KP PSP) w zakresie zadań 
własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 507/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 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 po stronie dochodów i wydatków 
w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie 
wydatków, dla: 

1) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań 
zleconych; 

2) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych; 

4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 

1) Nr FB-I.3111.2.343.2019 z dnia 22 października 2019 r.; 
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2) Nr FB-I.3111.2.344.2019 z dnia 22 października 2019 r.; 

3) Nr FB-I.3111.2.345.2019 z dnia 22 października 2019 r.; 

4) Nr FB-I.3111.2.358.2019 z dnia 24 października 2019 r.; 

5) Nr FB-I.3111.2.363.2019 z dnia 28 października 2019 r.; 

6) Nr FB-I.3111.2.364.2019 z dnia 28 października 2019 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu wystąpił 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 Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW) w zakresie zadań własnych 
na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 509/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 października 
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,  
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: 
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1) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; 

2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 

3) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik  
nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (I LO, ZS nr 2, PPP) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 po stronie wydatków, dla: 

1) I Liceum ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 
własnych; 

2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie własnych; 

3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie własnych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Referat Promocji Powiatu i Informacji. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału, podaje do publicznej wiadomości  
kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
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kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych 
należności budżetowych, o których mowa w art 60. 

Dochody po zmianach na dzień 30 września 2019 r. ustalone w wysokości 
65 538 091,72 zł  zostały wykonane na kwotę 50 599 397,02 zł, co stanowi 74,92 % 
planu, w tym: 

– dochody bieżące ustalone w wysokości 63 759 556,78 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 49 534 718,41 zł (77,69 % planu), 

– dochody majątkowe ustalone w wysokości 3 778 534,94 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 1 064 678,61 zł (28,18 % planu). 

Przychody na dzień 30 września 2019 r. zostały wykonane w wysokości 5 736 618,28 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 30 września 2019 r. ustalone na kwotę 67 465 983,72 zł 
zostały wykonane w wysokości 40 512 222,85 zł, co stanowi 60,05 % planu, w tym: 

– wydatki bieżące ustalone na kwotę 56 580 992,68 zł zostały zrealizowane 
w wysokości 37 225 858,19 zł, co stanowi 65,79 % planu, 

– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 10 884 991,04 zł zostały zrealizowane 
w wysokości 3 286 364,66 zł, co stanowi 30,19 % planu. 

Rozchody zaplanowane w wysokości 72 108,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 
54 081,00 zł, co stanowi 75,00 % planu. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w III kwartale 2019 roku nie udzielono umorzeń 
niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi zagadnieniami, Zarząd Powiatu przyjął 
informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za III kwartał  
2019 roku oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych w III kwartale 2019 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

10. Przedstawienie informacji o negatywnym stanowisku Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Rady Gminy Andrespol w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu 
zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska poinformował, że w dniu 28 października 2019 r. do Starostwa 
Powiatowego w Łodzi wpłynęło pismo Urzędu Gminy Andrespol w odpowiedzi  
na pismo z dnia 8 sierpnia 2019 r. dotyczące propozycji zawarcia porozumienia 
w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze 
gminy Andrespol od 1 stycznia 2020 roku. W piśmie poinformowano, że Komisja 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Gminy Andrespol, której obrady odbyły się 
24 października 2019 r. negatywnie zaopiniowała wspomnianą propozycję. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Z informacji telefonicznej wiadomo, że Rada Gminy Andrespol podczas sesji 
nadzwyczajnej podjęła uchwałę, zgodnie z którą Gmina nie przejmie od dnia 1 stycznia 
2020 roku zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol. 

W związku z tym, Pan Naczelnik Burzyński planuje przedstawienie na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu Powiatu propozycji powołania komisji przetargowej  
oraz propozycji ogłoszenia o przetargu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie powierzenia podmiotowi zewnętrznemu zadania zarządzania drogami 
powiatowymi na obszarze gminy Andrespol od 1 stycznia 2020 roku. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Dyskutowano na temat realizacji zadania zarządzania drogami powiatowymi  
na obszarze pozostałych gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

11. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2018/2019. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia  
31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego (rada powiatu) informację o stanie realizacji zadań oświatowych  
tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych 
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Przedłożona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok szkolny 2018/2019, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

W przedstawionej informacji zostały zawarte następujące zagadnienia: 

– na temat stanu organizacyjnego szkół, 
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– o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach, 

– o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych oraz specjalne potrzeby edukacyjne w roku szkolnym 
2018/2019, 

– o naborze uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu 
z rokiem szkolnym 2016/2018, 

– o promowaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych w roku 
szkolnym 2018/2019, 

– o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2018/2019 (egzamin maturalny,  
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin gimnazjalny), 

– o stypendystach Prezesa Rady Ministrów, 

– na temat struktury zatrudnienia nauczycieli ogółem w etatach w szkołach 
i placówkach wg stanu na dzień 30.09.2018 r. (System Informacji Oświatowej), 

– na temat awansu zawodowego nauczycieli, 

– na temat wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

– na temat zatrudnienia pracowników administracji i obsługi, 

– na temat wydatków związanych z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych 
w roku szkolnym 2018/2019,  

– na temat doposażenia szkół i placówek oraz zakup pomocy dydaktycznych, 

– na temat remontów i inwestycji, 

– na temat wydatków poniesionych za okres 12 miesięcy w 2018 roku 
na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, 

– na temat olimpiad, konkursów, zawodów sportowych, 

– na temat współpracy szkół i placówek z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami 
pozarządowymi w roku szkolnym 2018/2019. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Dyskutowano na temat realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na montażu 
windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach oraz o kosztach 
budowlanych związanych z przebudową wejścia. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 
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Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu  
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 

Organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie, zostaną powierzone jednocześnie 
zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami  
zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

 Zadanie, o którym mowa będzie finansowane z dotacji celowej udzielonej Powiatowi 
Łódzkiemu Wschodniemu z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji  
Wojewody Łódzkiego (łączna kwota 126 060,00 zł). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
bip.lodzkiwschodni.pl, na stronie internetowej http://www.lodzkiwschodni.pl/ 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann w imieniu komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia oględzin  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników 
majątkowych. 

Na wniosek komisji do przeprowadzenia oględzin, mienie w postaci m.in.: krzeseł, foteli, 
biurek, stolików, narożników, szafek, zostało przeznaczone do likwidacji poprzez  
wywóz na wysypisko śmieci. 

Mienie w postaci m.in.: aparatów telefonicznych, czajników, myszek, klawiatur, 
drukarek, zestawów komputerowych, niszczarek, zostało przeznaczone do likwidacji 
poprzez utylizację. 

Mienie w postaci kasetki metalowej i drzwi antywłamaniowych zostało przeznaczone  
do likwidacji poprzez złomowanie. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację 
umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie maksymalnej  
wartości zamówienia w okresie obowiązywania umowy Nr 87/2017  
z dnia 31 marca 2017 r. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował o potrzebie zwiększenia limitu wydatków  
na usługę polegającą na usuwaniu pojazdów z dróg przez podmiot wykonujący 
te zadania w terminie do 31 marca 2020 roku. 

Umowna wartość tego zadania była ustalona na kwotę 72 683,00 zł. 

 W związku z tym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie  
zgody na podwyższenie maksymalnej wartości zamówienia w okresie obowiązywania 
umowy Nr 87/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie usuwania pojazdów z dróg  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, obejmującego gminy Andrespol, Brójce, 
Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn i parkowania ich na parkingu Wykonawcy  
do kwoty 87 683,00 zł brutto, bez zmiany stawek jednostkowych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

15. Omówienie przebiegu XIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Starosta przedstawił treść pisemnej informacji z XIII Sesji Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, która odbyła się w dniu 24 października 2019 r. w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź. 

 Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

16. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przedstawiła informację o decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi, na podstawie której dokonano porównania budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2020 w ramach dochodów, odnośnie 
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zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami, zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów własnych. 

Porównanie budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycje postanowień o zarachowaniu następujących 
wpłat dokonanych przez: 

– PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łowicz, tytułem opłat za zajęcie  
pasa drogowego (z tytułu decyzji wydanych przez Burmistrza Koluszek) 
w wysokości 406,00 zł. 

Do zapłaty pozostała kwota należności głównej w wysokości 16,30 zł z tytułu 
zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi 
od dnia zapłaty włącznie (7 % w stosunku rocznym), 

– PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, tytułem opłat za zajęcie pasa 
drogowego (z tytułu decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego) w wysokości 
59,45 zł. 

Do zapłaty pozostała kwota należności głównej w wysokości 1,08 zł z tytułu 
zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie  
liczonymi od dnia zapłaty włącznie (7 % w stosunku rocznym). 

– Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Łodzi z tytułu decyzji 
za zajęcie pasa drogowego (z tytułu decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego) 
w wysokości 1 159,17 zł. 
Do zapłaty pozostała kwota należności głównej w wysokości 10,08 zł z tytułu 
zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi 
od dnia zapłaty włącznie (7 % w stosunku rocznym). 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w wydanych przez Zarząd Powiatu 
postanowieniach, stanowiących załączniki nr. 16 – 18 do protokołu. 

 Pan Starosta wskazał na zalety nowej lokalizacji Wydziału Geodezji i Kartografii 
oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Dzięki tym zmianom polepszyły się warunki pracy pracowników. 

 Dyskutowano na temat zalania parkietu w gabinecie Pani Marty Stasiak – Członka 
Zarządu Powiatu oraz remontu, który powinien zostać wykonany przy udziale 
finansowym Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. 

 Pani Marta Stasiak poprosiła, aby Zarząd Powiatu był informowany o rozprawach 
sądowych, których stroną jest Starostwo Powiatowe w Łodzi lub Powiat Łódzki 
Wschodni. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami: 

1) o negatywnym stanowisku Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady 
Gminy Andrespol w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu zadania zarządzania 
drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol; 

2) o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 
szkolny 2018/2019. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 507/2019 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 X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 

2) Nr 508/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (SOSW, PINB, PCPR, KP PSP) w zakresie zadań własnych 
na rok 2019 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 
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3) Nr 509/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 

4) Nr 510/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW) w zakresie zadań 
własnych na rok 2019  – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 

5) Nr 511/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (I LO, ZS nr 2, PPP) w zakresie zadań własnych 
na rok 2019 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 
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6) Nr 512/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 

7) Nr 513/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 

8) Nr 514/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa Powiatowego w Łodzi 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 

9) Nr 515/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie maksymalnej  
wartości zamówienia w okresie obowiązywania umowy Nr 87/2017 z dnia 
31 marca 2017 r. – 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   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


