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PROTOKÓŁ NR 55/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 5 listopada 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 54/19 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 6 849,00 zł w zakresie zadań 
zleconych. 

Zmiany dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110 Dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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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 planu  
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 516/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 listopada 
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, 
dokonuje się zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie 
zadań zleconych po stronie dochodów oraz zmiany planu finansowego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.384.2019 z dnia 31 października 2019 r. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PCPR) w zakresie zadań zleconych 
oraz 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 dla: 

1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych; 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków w zakresie własnych. 

Zmiany dotyczą: Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa 
powiatowe; Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany;  
Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85212 Powiatowe centra pomocy rodzinie. 
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Proponowane zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie  
wniosków złożonych przez: 

1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 

2) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego; 

3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej  
oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że w dniu  
4 listopada 2019 r. o godz. 15:30 upłynął termin naboru kandydatów na członków 
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna kandydatura.  

Ponadto z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nie wpłynęła również odpowiedź  
w odniesieniu do informacji przesłanej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi  
w związku z ogłoszonym naborem kandydatów do składu Komisji Konkursowej. 

Mając na uwadze powyższe, Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o akceptację propozycji upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu spośród 
pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi, do udziału w pracach Komisji 
Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku: 

1) Iwonę Walter – Wisiałkowską – Sekretarza Powiatu, 

2) Barbarę Ignatowską – Skarbnika Powiatu, 

3) Ewę Redmann – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, 
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4) Ewelinę Jeżynę – podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, 

5) Jerzego Genslera – radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu odniosła się do ustalanych kryteriów 
oceny formalnej złożonych ofert w kontekście spełnienia kryteriów oceny merytorycznej 
i zasady konkurencyjności. 

Pani Naczelnik Redmann przedstawiła informacje na temat przebiegu opiniowania 
i oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację przedmiotowego zadania 
publicznego oraz na temat ofert składanych w poprzednich latach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2020 roku i ustalenia regulaminu jej pracy. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

W związku z upoważnieniem przedstawicieli Zarządu Powiatu, Pani Ewa Redmann 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie Komisji Konkursowej  
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania  
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2020 roku, w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Komisji – Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi, 

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz 
Powiatu, 

3) Członek Komisji – Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu, 

4) Członek Komisji – Ewelina Jeżyna – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, 

5) Członek Komisji – Jerzy Gensler – radca prawny Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Ustalono „Regulamin pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych 
i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

W związku z pisemnym wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, 
Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych składników majątkowych w postaci 
zniszczonych i nieużywanych książek, znajdujących się w zbiorze bibliotecznym  
tej szkoły, poprzez wywiezienie na skup makulatury. 

Łącznie do likwidacji przeznaczono 6618 pozycji książkowych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę w tym 
zakresie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie usługi malowania pasów akustycznych 
na wskazanych drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w ramach realizacji przez Powiat Łódzki 
Wschodni poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych polegającej  
na wykonaniu usługi malowania pasów akustycznych na wskazanych drogach 
powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, zostało przeprowadzone 
postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na wykonanie oznakowania poziomego – 48 poprzecznych linii ciągłych, 
szerokich 24 cm o średniej długości 2,90 mb dla 1 linii w siedmiu lokalizacjach 
na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego. 

 W ramach dokonanego rozpoznania rynku, wystąpiono do 3 potencjalnych 
wykonawców z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację tego zadania. 

W rezultacie wpłynęły 3 oferty na realizację tego zadania z następującymi cenami: 
6 848,64 zł, 7 995,00 zł, 22 272,00 zł – ceny brutto. 

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił Zakład Usługowy „DROMAL” Grzegorz 
Skowroński ze Zgierza, za cenę 6 848,64 zł brutto. Oferta spełnia wszystkie kryteria 
wymagane przez Zamawiającego, określone w zapytaniu ofertowym. 

W związku z tym, Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu  
z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o wyrażenie  
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zgody na wykonanie usługi malowania pasów akustycznych na wskazanych drogach 
powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie, na prośbę Pani Klaudii Zaborowskiej – Gorzkiewicz – Członka Zarządu 
Powiatu, Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje na temat planowanych miejsc, 
w których zostaną wykonane pasy akustyczne.  

Zaplanowano, że pasy będą wykonane w 7 następujących lokalizacjach: 

1) w 2 miejscach w gminie Koluszki:  

– na drodze powiatowej nr 2918E w miejscowości Długie, od strony miejscowości 
Wierzchy (na wniosek mieszkańców), 

– w lesie w Gałkowie przy wjeździe do miejscowości Justynów od strony Koluszek 
(na wniosek właściciela punktu gastronomicznego); 

2) w gminie Andrespol na drodze powiatowej nr 2912E Wola Rakowa – Stróża 
przy ul. Kościelnej (Wójt Gminy występował o zamontowanie spowalniaczy); 

3) w 2 miejscach w gminie Tuszyn: 

– na drodze powiatowej nr 2930E Głuchów – Lubanów, 

– w miejscowości Jutroszew (przed drogą gminną); 

4) w gminie Rzgów na drodze powiatowej nr 2909E Rzgów – Kalinko, w rejonie 
wysypiska śmieci, przed skrzyżowaniem prowadzącym do miejscowości Kalinko; 

5) w gminie Nowosolna na drodze powiatowej nr 1150E, przed skrzyżowaniem  
z drogą powiatową nr 1186E. 

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz zapytała kto wyznaczał taką lokalizację tych 
miejsc w gminie Rzgów? 

W odpowiedzi, Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ poinformował, 
że wskazana lokalizacja do malowania pasów akustycznych w Gminie Rzgów była 
uzgadniana z pracownikiem Urzędu Gminy Rzgów. 

Pan inspektor dodał, że zastosowanie takiego rozwiązania daje lepsze rezultaty 
na drogach poza terenem zabudowanym, gdzie rozwijana jest nadmierna prędkość, 
a malowanie pasów akustycznych powoduje, że kierowcy są zmuszeni do redukowania 
prędkości pojazdów przed dojazdem do miejsca „niebezpiecznego”. 

Ponadto na terenie zabudowanym najazd na te pasy powoduje określony hałas. 

Pan Krzysztof Pietrzko dodał, że ta lokalizacja w gminie Rzgów jest „odpowiedzią” 
na wystąpienia Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, odnośnie przekraczania  
prędkości przez pojazdy samochodowe w tamtym rejonie. 
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Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz nadmieniła, że jeżeli te kwestie były  
uzgadniane z Gminą Rzgów, która wyraziła zgodę na lokalizację pasów w tym miejscu, 
to nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń, natomiast jeżeli jest to propozycja Starostwa, 
to należy uzgodnić te kwestie z Gminą Rzgów. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni w odniesieniu do tej sprawy 
zaznaczyła, że jeżeli nie ma miejsca, w którym namalowanie takich pasów akustycznych 
jest bardziej potrzebne, to należy je wykonać w proponowanej lokalizacji. 

Ponadto nadmieniła, że wytracenie prędkości przez pojazdy przed miejscowością Kalinko 
jest celowe. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że przy udziale policji oraz przedstawicieli Gmin,  
corocznie są wykonywane przeglądy oznakowania poziomego i pionowego na drogach 
powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Pan Naczelnik dodał, że jeżeli te pasy będą spełniać swoją rolę i pojawią się dalsze 
potrzeby zastosowania takiego rozwiązania na drogach powiatowych, wówczas 
można przeznaczyć na ten cel środki finansowe w przyszłorocznym budżecie Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie usługi malowania 
pasów akustycznych na wskazanych drogach powiatowych na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego, zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zmiany organizacji ruchu  
na wskazanych drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie 
lokalizacji siedmiu kompletów ostrzegawczych pasów akustycznych. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w ramach realizacji przez Powiat  
Łódzki Wschodni poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych  
polegającej na opracowaniu projektowym zmiany organizacji ruchu na wskazanych 
drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego, zostało przeprowadzone  
postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na opracowanie i uzgodnienie z Komendą Powiatową Policji  
dla powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach siedmiu projektów zmiany  
stałej organizacji ruchu umożliwiających wykonanie na wskazanych drogach 
w lokalizacjach uzgodnionych z zamawiającym kompletów linii akustycznych. 
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 W ramach rozpoznania rynku wystąpiono do 3 potencjalnych wykonawców 
z zapytaniem o złożenie oferty na realizację tego zadania. 

W rezultacie jedyną ofertę przedstawiła Firma Drogowe Biuro Projektowe Krystian 
Kowalski z miejscowości Kazimierza Wielka, za cenę 4 735,50 zł brutto. 

W związku z tym Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru ww. oferty oraz o wyrażenie zgody na opracowanie 
projektowe zmiany organizacji ruchu na wskazanych drogach powiatowych powiatu 
łódzkiego wschodniego w zakresie lokalizacji siedmiu kompletów ostrzegawczych 
pasów akustycznych. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zmiany 
organizacji ruchu na wskazanych drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego  
w zakresie lokalizacji siedmiu kompletów ostrzegawczych pasów akustycznych,  
zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

12. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania  
zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne  
dla zlecenia ZUK w Brójcach montażu progów zwalniających na drodze powiatowej 
nr 2921E w Janówce gm. Andrespol. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński nawiązał do posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 11 września 2019 roku, podczas którego przedstawiał  
informację o złożonej ofercie na wykonanie wyspowego progu zwalniającego 
na drodze powiatowej nr 2921E w miejscowości Janówka, gm. Andrespol. 

Wpłynęła wówczas jedna oferta złożona przez Firmę TIOMAN, za kwotę 13 148,70 zł 
– czyli znacznie przekraczająca kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć  
na realizację zadania pn. „Montaż progów zwalniających z oznakowaniem  
drogi powiatowej nr 2921E na ulicy Głównej w Janówce” określonej w budżecie 
na 10 000,00 zł brutto.  

Jednocześnie Firma SIG Polska, w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty 
poinformowała, że nie realizuje montażu urządzeń bezpieczeństwa i znaków na drodze, 
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lecz składa ofertę na dostawę kompletnych poduszek berlińskich we wskazane  
miejsce na terenie powiatu za cenę brutto 6 427,98 zł. 

W związku z tym Zamawiający zwrócił się do Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach  
z prośbą o złożenie oferty na montaż dwóch progów zwalniających wraz z niezbędnymi 
znakami pionowymi. 

W odpowiedzi ZUK zaproponował wykonanie usługi za cenę 3 075,00 zł brutto. Zatem 
łączny koszt dostawy i montażu spowalniaczy na drodze zamknie się kwotą 9 502,98 zł. 

Zlecenie usługi montażu progów Zakładowi Usług Komunalnych w Brójcach pozwoli  
na wskazanie miejsca dostawy progów na adres ZUK, który odbierze od dostawcy 
i przechowa bezkosztowo progi do czasu ich montażu na drodze. 

Przy zastosowaniu takiego rozwiązania nie będą ponoszone koszty przechowywania 
i transportu progów z miejsca magazynowania na miejsce montażu. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył przedłożony wniosek. 

13. Omówienie materiałów i propozycji do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok – I czytanie projektu budżetu Powiatu. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła materiały i propozycje do projektu budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok  – I czytanie projektu budżetu Powiatu. 

Dochody po zmianach na dzień 30 września 2019 roku zostały zrealizowane  
na kwotę 67 538 091,72 zł, natomiast w projekcie budżetu Powiatu na 2020 rok 
zaplanowano 67 607 054,87 zł, w tym: 

– dochody bieżące: 65 290 411,76 zł, 

– dochody majątkowe: 2 316 643,11 zł. 

Przychody zaplanowano w wysokości 5 538 321,28 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 30 września 2019 roku, zostały zrealizowane  
w wysokości 67 465 983,72 zł, natomiast w projekcie budżetu Powiatu na 2020 rok 
zaplanowano 73 114 182,89 zł. 

Rozchody na 2020 rok zaplanowano w wysokości 72 108,00 zł. 

Porównanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2020 stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 



10 

 

Pani Skarbnik przypomniała, że Powiat Łódzki Wschodni realizuje zadania z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi przepisami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej oraz zadania własne. 

Poinformowała o decyzji Wojewody Łódzkiego przyznającej Powiatowi Łódzkiemu 
Wschodniemu dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami.  

Przedstawiono planowane dochody w ramach realizacji tych zadań: 

– w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01005 Prace geodezyjno – 
urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – dotacja w kwocie 50 000,00 zł, 

– w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami – dotacja w wysokości 155 483,00 zł, 

– w ramach działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii – dotacja w wysokości 250 000,00 zł, 

– w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie – 
dotacja celowa w wysokości 115 204,00 zł, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa – 
dotacja w wysokości 10 500,00 zł, 

– w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacje w wysokości 
4 557 500,00 zł, 

– w ramach działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc 
prawna – dotacja w wysokości 198 000,00 zł, 

– w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego – dotacja w wysokości 1 082 700,00 zł, 

– w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – dotacja w wysokości  
372 225,00 zł, 

– w ramach działu 855 Rodzina, rozdziału 85504 Wspieranie rodziny – dotacja 
w wysokości 37 711,00 zł, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – dotacje w wysokości 
785 033,00 zł. 

W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej – otrzymano decyzję Wojewody Łódzkiego przyznającą dotacje na realizację 
tych zadań, w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75045 Kwalifikacja 
wojskowa – dotacja w wysokości 15 550,00 zł oraz dotację w ramach działu 801 Oświata 
i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność – dotacja w wysokości 62 400,00 zł. 

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła dochody własne w ramach 
poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane do realizacji  
w 2020 roku: 
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1) w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie  
z produkcji gruntów rolnych na 2019 rok otrzymano dotację w wysokości  
15 000,00 zł, natomiast na rok budżetowy 2020 nie przewidziano jeszcze środków 
finansowych, planowane jest wystąpienie o przyznanie środków na ten cel. 

W ramach rozdziału 10195 Pozostała działalność na 2020 rok zaplanowano  
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w wysokości 12 000,00 zł.  
Pani Skarbnik poinformowała, że są to wpływy z tytułu dzierżawy terenów 
łowieckich. Dokładne wartości tych wpływów będzie można określić na podstawie 
stawek ustalanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego. 

2) w ramach działu 020 Leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano 
środki w wysokości 36 000,00 zł – są to wpływy z tytułu ekwiwalentów za zalesienia. 

3) w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 na ten moment  
nie są planowane wpływy z różnych dochodów, ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności, co będzie znane po zakończeniu roku budżetowego 2019. 
Ponadto obecnie nie są znane wysokości dotacji celowej otrzymanej z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
oraz wysokości dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – ponieważ na ten moment 
w ramach zadań inwestycyjnych są wstępnie zaprojektowane środki finansowe 
planowane do pozyskania. 

W ramach rozdziału 60095 Pozostała działalność, zaplanowano wpływy z różnych 
dochodów w wysokości 1 500,00 zł (związane z ubezpieczeniem pojazdów będących 
własnością Powiatu na mocy postanowień sądu). 

4) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy  
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze, zaplanowana jest kwota 332,00 zł (dotyczy najmu 
kiosku RUCHu przy ul.11 Listopada w Koluszkach). 

W § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 
na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 246 750,00 zł (kwota ustalona 
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

5) w ramach działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii – do dnia 31 marca 2019 r. zadania realizował Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, który od dnia 1 kwietnia br. został przekształcony w Wydział Geodezji 
i Kartografii, wcielony w strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Na 2020 rok zaplanowano kwotę 980 000,00 zł. Pani Skarbnik nadmieniła,  
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że Gmina Rzgów i Gmina Tuszyn zadeklarowały przekazanie na 2020 rok środków 
finansowych na realizację tych zadań (po 80 000 zł). 

W ramach rozdziału 71015 Nadzór budowlany, w zadaniach własnych zaplanowano 
na 2020 rok wpływy z różnych odsetek i wpływy z różnych dochodów, w łącznej 
wysokości 3 269,00 zł (refundacje pracowników zatrudnianych w ramach prac 
interwencyjnych/ robót publicznych – jako kontynuacja ). 

6) w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa 
powiatowe, zaplanowano łącznie 364 400,00 zł. 

W § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, 
zaplanowano wstępnie 5 000,00 zł. 

W § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień, zaplanowano 1 000,00 zł. 

W § 0830 Wpływy z usług, w 2019 r. zrealizowano kwotę 19 367,00 zł – dotyczyły 
o umów związanych ze świadczeniem usług promocyjnych, usług reklamowych 
w związku ze Świętem Powiatu oraz folderem promocyjnym Powiatu. W ramach 
tego paragrafu nie zaplanowano środków finansowych do pozyskania w 2020 roku. 

W § 0970 wpływy z różnych dochodów, na 2020 rok zaplanowano kwotę 80 000 zł  
z tytułu wpływów we współwłasności nieruchomości. 

W § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej  
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych  
zadań bieżących, zaplanowano 278 400,00 zł – dotyczy pomocy finansowych 
z gmin na realizację zadań stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu, 
Wydziału Architektury i Budownictwa. W ramach powyższej kwoty zawiera się  
również 29 000 zł na utrzymanie pomieszczeń przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach. 

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 8 000,00 zł 
w związku z umową dotyczącą członkostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (dochody z tytułu wypłaty nagrody 
dla koordynatora ŁOM).  

7) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
zaplanowano dochody na kwotę 3 9502,00 zł. 

8) w ramach działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem, zaplanowano kwotę 29 637 455,00 zł, w tym: 

– w § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej, zaplanowano kwotę 1 450 000,00 zł 
(paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych,  
czasowych pozwoleń i innych druków), 

– w § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, 
zaplanowano wstępnie kwotę 35 443,00 zł, 
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– w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano 
600 000,00 zł, 

– w § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje, zaplanowano 30 000,00 zł, 

– w § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, zaplanowano 150 000,00 zł.  

W ramach rozdziału 75622 Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa, zaplanowano 27 372 012,00 zł, w tym: 

– w § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano 
kwotę 26 992 012,00 zł. Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego  
od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, o której mowa  
w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz wpływy z podatku dochodowego, pobieranego od dochodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, 

– w § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane 
wstępnie zostały zaplanowane na kwotę 380 000,00 zł (wartość niższa 
niż w 2019 roku w związku ze zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu 
z uwagi na zmiany minimalnego wynagrodzenia i odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych). 

9) w ramach działu 758 Różne rozliczenia, zaplanowano środki finansowe w wysokości 
13 076 357,00 zł, w tym: 

– w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego – kwota 11 474 474,00 zł, 

– w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – kwota 
256 028,00 zł, 

– w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – kwota 
1 285 855,00 zł. 

Następnie Pani skarbnik szczegółowo omówiła planowane dochody sklasyfikowane 
w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 

W ramach działu 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody łącznie na kwotę 
61 605,23 zł, w tym: 

– w rozdziale 80115 Technika – kwota 14 271,00 zł, 

– w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 617,00 zł, 

– w rozdziale 80195 Pozostała działalność – kwota 46 717,23 zł. 

W ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wstępnie zaplanowano kwotę 
254 286,00 zł, w tym: 

– w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zaplanowano kwotę 
59 157,00 zł, 

– w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne, zaplanowano 325,00 zł, 

– w rozdziale 85495 Pozostała działalność, zaplanowano 194 804,00 zł. 
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W ramach działu 852 Pomoc społeczna dochody zaplanowano wstępnie na kwotę 
13 364 912,64 zł, w tym: 

1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 8 788 235,00 zł, 
w tym dotacje w wysokości 2 338 656,00 zł, 

– w ramach DPS w Lisowicach, zaplanowano wpływy z dochodów bieżących  
na kwotę 1 747 939,00 zł, 

– w ramach DPS w Wiśniowej Górze, zaplanowano wpływy z dochodów na kwotę 
4 701 640,00 zł, 

– w ramach § 0830 Wpływy z usług, zaplanowano kwotę 6 436 044,00 zł, 

– w ramach § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowano kwotę 2 338 656,00 zł. 

2) w ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność, zaplanowano 4 476 877,64 zł, 
w tym: w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” została zaplanowana 
kwota 988 741,51 zł, w tym dotacja w wysokości 586 479,14 zł. 

W ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 
wstępnie kwotę 170 147,00 zł, w tym: 

– w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 
kwota 25 821,00 zł, 

– w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wstępnie 
zaplanowano 400,00 zł, 

– w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, 

– w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zaplanowano 113 926,00 zł. 

W ramach działu 855 Rodzina zaplanowano kwotę 1 229 844,00 zł, w tym: 

1) w ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze – kwota 1 166 268,00 zł, w ramach 
której przewiduje się następujące wpływy: 

– w § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
– kwota 701 528,00 zł, 

– w § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek  
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, wstępnie 
zaplanowano kwotę 464 740,00 zł; 

2) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
zaplanowano 63 576,00 zł (w ramach § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów  
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,  
związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących, wstępnie zaplanowano kwotę 464 740,00 zł). 
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W ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano  
kwotę 30 000,00 zł (rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). 

Porównanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2020 w ramach 
dochodów stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

W dalszej kolejności Pani Skarbnik szczegółowo omówiła wydatki własne w ramach 
poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane do realizacji  
w 2020 roku: 

1) w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 10195 Pozostała działalność 
na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12 000,00 zł; 

2) w ramach działu 020 Leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano 
środki w wysokości 161 500,00 zł; 

3) w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne 
powiatowe, wstępnie zaplanowano wydatki w wysokości 11 590 187,50 zł,  
w ramach rozdziału 60095 Pozostała działalność, zaplanowano 41 200,00 zł; 

4) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki na kwotę 204 000,00 zł. 

5) w ramach działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii na 2020 rok zaplanowano kwotę 497 766,41 zł. 

W ramach rozdziału 71015 Nadzór budowlany, w zadaniach własnych zaplanowano 
wydatki na kwotę 3 296,00 zł. 

Łącznie w dziale 710 zaplanowano wydatki na kwotę 501 062,41 zł; 

6) w ramach działu 750 Administracja publiczna, zaplanowano łącznie wydatki 
na kwotę 12 104 144,00 zł. 

W ramach rozdziału 75019 Rady powiatów, zaplanowano wydatki w związku 
z organizacją sesji Rady, na kwotę 363 788,00 zł. 

W ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, zaplanowano wydatki na kwotę 
11 675 092,00 zł, w tym: 

– Wydział Finansowo – Księgowy – kwota 9 336 700,00 zł, 

– Wydział Organizacyjny – kwota 1 426 892,00 zł, 

– Wydział Komunikacji i Transportu – kwota 911 500,00 zł. 

W ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
zaplanowano 48 764,00 zł. 

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 
16 500,00 zł (dotyczy Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa); 

7) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
zaplanowano wydatki na kwotę 45 328,00 zł; 

8) w ramach działu 757 Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki na kwotę 
1 535,00 zł; 
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9) w ramach działu 758 Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki na kwotę 
1 222 940,00 zł, w tym rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 
dla powiatów – kwota 1 021 940,00 zł. 

Omówiono planowane na 2020 rok wydatki sklasyfikowane w dziale 801 Oświata 
i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 

W ramach działu 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na łączną kwotę 
13 127 277,00 zł, w tym: 

– w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 2 343 016,00 zł, 

– w rozdziale 80115 Technika – kwota 4 620 035,00 zł, 

– w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 884 651,00 zł, 

– w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 4 267 961,00 zł, 

– w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 527 285,00 zł, 

– w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 42 931,00 zł, 

– w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach  
I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zaplanowano 
64 938,00 zł, 

– w rozdziale 80195 Pozostała działalność, wstępnie zaplanowano 376 460,00 zł. 

W ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wstępnie zaplanowano kwotę 
2 271 527,00 zł, w tym: 

– w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zaplanowano kwotę 
515 063,00 zł, 

– w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zaplanowano wydatki 
na kwotę 186 890,00 zł, 

– w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne, zaplanowano 1 308 619,00 zł, 

– w rozdziale 85495 Pozostała działalność, zaplanowano 238 758,00 zł. 

W ramach działu 852 Pomoc społeczna zaplanowano wstępnie wydatki na łączną  
kwotę 16 813 688,98 zł, w tym: 

1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano wydatki na kwotę 
10 014 044,00 zł, w tym: 

– w DPS w Lisowicach, zaplanowano wydatki na kwotę 3 051 495,00 zł, 

– w DPS w Wiśniowej Górze, zaplanowano wydatki na kwotę 6 962 549,00 zł; 

2) w ramach rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia, zaplanowano wydatki na kwotę 
251 092,00 zł (Dzienny Dom Pomocy), 

3) w ramach rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zaplanowano 
wydatki na kwotę: 873 570,00 zł; 
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4) w ramach rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zaplanowano kwotę wydatków  
w wysokości 44 812,00 zł; 

5) w ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność, zaplanowano 5 630 170,98 zł, 
w tym:  

– w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” została zaplanowana  
kwota 1 019 415,46 zł, 

– w ramach Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” zaplanowano kwotę 
1 280 401,29 zł, 

– w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków  
DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ, została zaplanowana kwota 
3 330 354,23 zł; 

W ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 
wstępnie kwotę wydatków: 2 730 581,00 zł, w tym: 

– w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 
kwota 136 800,00 zł, 

– w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wstępnie 
zaplanowano 400,00 zł, 

– w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zaplanowano 2 593 381,00 zł. 

W ramach działu 855 Rodzina zaplanowano wydatki na kwotę 4 108 912,00 zł, w tym: 

1) w ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze – została ujęta kwota 3 764 072,00 zł; 

2) w ramach rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
zaplanowano wydatki na kwotę 344 840,00 zł. 

W ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano  
kwotę 30 000,00 zł (rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). 

W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano  
wydatki na kwotę 49 253,00 zł, w tym: 

– w rozdziale 92116 Biblioteki, zaplanowano wydatki na kwotę 28 000,00 zł, 

– w rozdziale 92195 Pozostała działalność, zaplanowano kwotę wydatków 
w wysokości 21 253,00 zł. 

W ramach działu 926 Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki na kwotę 14 000,00 zł. 

Porównanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2020 w ramach 
wydatków stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Następnie Pani Skarbnik omówiła wstępne propozycje zadań i zakupów inwestycyjnych 
planowanych do realizacji przez Powiat Łódzki Wschodni w 2020 roku. 

Przedstawiono planowane wydatki inwestycyjne na terenie poszczególnych gmin 
sklasyfikowane w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi 
publiczne powiatowe: 

Planowane wydatki na inwestycje na terenie gminy Andrespol: „Przebudowa 
odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol" – kwota 90 000,00 zł. 

Planowane wydatki na inwestycje na terenie gminy Brójce: 

1) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E Wardzyn – 
Pałczew" – kwota 300 000,00 zł oraz planowana do pozyskania pomoc finansowa 
z budżetu gminy Brójce w wysokości 300 000,00 zł; 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” – kwota 
175 000,00 zł oraz planowana do pozyskania dotacja z budżetu województwa 
łódzkiego w wysokości 175 000,00 zł; 

3) „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 
w stronę Romanowa” – kwota 175 000,00 zł oraz planowana do pozyskania  
pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce w wysokości 175 000,00 zł. 

Planowane wydatki na inwestycje na terenie gminy Nowosolna: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E 
do granic miasta Łodzi” – kwota 500 000,00 zł oraz planowane do pozyskania 
środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł w formie pomocy finansowej  
z budżetu gminy Nowosolna i planowane do pozyskania środki finansowe 
w wysokości 1 002 502,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; 

2) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna" – kwota 50 000,00 zł oraz planowane do pozyskania środki w formie  
pomocy finansowej z budżetu gminy Nowosolna – kwota 500 000,00 zł. 

W odniesieniu do tego zadania Pani Wicestarosta nadmieniła o umieszczeniu 
tego zadania w ramach „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022” i zasugerowała przeznaczenie kwoty 
5 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Planowane wydatki na inwestycje na terenie gminy Tuszyn: 

1) „Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy  
Brójce (do Pałczewa)" – kwota 700 000,00 zł oraz planowane do pozyskania środki  
w formie pomocy finansowej z budżetu gminy Tuszyn w wysokości 700 000,00 zł. 

  W odniesieniu do tego zadania, Pan Starosta zasugerował, aby było ono realizowane 
przez Gminę;  
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2) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie" – planowana 
kwota 80 000,00 zł. Zaproponowano, aby wydatki na to zadanie zamiast  
w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) zostały uwzględnione 
w ramach § 6610 (Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego); 

3) „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego 
w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" – dokumentacja projektowa  
– planowana kwota 30 000 zł; 

4) „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2902E Tuszyn ul. Kępica 
w kierunku od Tuszyna (od ul. Brzezińskiej) do Modlicy" – dokumentacja projektowa 
– kwota 30 000,00 zł; 

5) „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego 
w kierunku od Tuszyna do Żeromina" - dokumentacja projektowa – planowana 
kwota 25 000,00 zł; 

6) „Budowa nawierzchni bitumicznej, droga 2904E, Wola Kazubowa ul. Sadowa" – 
dokumentacja projektowa – kwota 10 000,00 zł. 

Przedstawiono planowane dotacje do udzielenia w 2020 roku dla poszczególnych gmin: 

Dotacja dla Gminy Andrespol na realizację zadania: „Budowa tunelu pod torami 
kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem 
Przykościelnym i Andrespolem” – kwota 2 000 000 zł (w zależności od decyzji Gminy 
Andrespol, kwota dotacji zostanie zaktualizowana). 

Dotacje dla Gminy Koluszki na realizację następujących zadań: 

1) „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E 
pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – 300 000,00 zł; 

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 
Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem" – kwota 67 926,50 zł. 

Dotacje dla Gminy Rzgów na realizację następujących zadań: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce" – kwota 800 000,00 zł; 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo – rowerowego 
pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)" – kwota 500 000,00 zł; 

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m" – kwota 
175 000,00 zł; 

4) „Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze" 
– kwota 50 000,00 zł. 
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W dalszej części posiedzenia Zarządu Powiatu omówiono zadania inwestycyjne 
planowane do realizacji w roku 2020, zakwalifikowane w ramach następujących  
działów klasyfikacji budżetowej: 

– 710 Działalność usługowa, 

– 750 Administracja publiczna, 

– 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

– 801 Oświata i wychowanie, 

– 852 Pomoc społeczna, 

– 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 

Przedstawiono planowane do realizacji w 2020 zadania inwestycyjne: 

1) „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie  
e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" – planowana kwota: 
496 766,41 zł (Wydział Geodezji i Kartografii); 

2) „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" – 
planowana kwota: 80 000,00 zł (Wydział Organizacyjny); 

3) „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym 
oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki 
specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, 
medycznego oraz pozostałego” – planowana kwota: 13 600,00 zł (Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach); 

4) „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego 
typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” – planowana kwota: 30 000,00 zł 
(Wydział RGRiOŚ); 

5) „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy 
ul. Kościuszki 16” – planowana kwota: 555 477,00 zł (Wydział RGRiOŚ); 

6) „Wykonanie ogrodzenia od ul. Wigury dla Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach” 
 – planowana kwota: 60 000,00 zł; 

7) „Wymiana ogrodzenia (106mb) od ul. Budowlanych na ogrodzenie panelowe Fi5 
wraz z wymianą bramy i furtki na końcu działki" – planowana kwota 12 028,00 zł; 

8) „Wymiana ogrodzenia od strony przedszkola (86mb) na ogrodzenie palisadowe 
pionowe” – planowana kwota: 63 468,00 zł; 

9) „Modernizacja boiska przy szkole (wymiana nawierzchni, obsadzenie nowych 
stojaków do koszykówki oraz do piłki nożnej" – planowana kwota: 216 000,00 zł 
(ZS nr 2 w Koluszkach). Zaproponowano, aby ponownie złożyć wniosek  
do Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznanie środków finansowych  
na realizację tego zadania, jednocześnie w projekcie budżetu Powiatu na 2020 rok 
uwzględniając kwotę 125 000 zł (pozostałe środki do pozyskania). 
Ponadto stwierdzono, że ze względu na zamiar udziału finansowego Gminy 
Koluszki w realizacji tego przedsięwzięcia (w związku z zamiarem przeznaczenia 
boiska dla dzieci z Przedszkola Nr 1 w Koluszkach oraz dla dzieci ze Specjalnego 
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Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach), warto byłoby dostosować 
rodzaj wyposażenia tego obiektu do potrzeb dzieci z obu placówek; 

10) „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze" - etap II – planowana kwota: 414 910,00 zł; 

11) „Wymiana 114mb ogrodzenia betonowego" (DPS Wiśniowa Góra) – planowana 
kwota: 22 140,00 zł; 

12) „Pokrycie papą dachu wraz z obróbkami części administracyjnej budynku 
administracyjno – mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze" 
 – planowana kwota: 11 596,00 zł. 
Zaproponowano, aby to zadanie uwzględnić w przyszłorocznym budżecie  
Powiatu w ramach zadań remontowych (wykreślić z zadań inwestycyjnych  
na 2020 rok); 

13) „Rozbiórka budynków…… w DPS w Lisowicach" – planowana kwota: 110 000,00 zł; 

14) „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych" – planowana kwota: 
32 000,00 zł (ponadto środki do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w wysokości 128 000,00 zł; 

15) „Zakup kotła centralnego ogrzewania" – planowana kwota 37 000,00 zł; 

16) Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ" – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej 
Górze na potrzeby ŚDS i WTZ – planowana kwota: 1 027 311,12 zł oraz planowane 
środki do pozyskania z UE w wysokości 2 303 043,11 zł; 

17) „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
w Koluszkach" – planowana kwota: 66 500,00 zł oraz planowane do pozyskania 
środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w wysokości 56 500,00 zł; 

18) „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach" – planowana kwota: 8 500,00 zł oraz planowane do pozyskania 
środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w wysokości 8 000,00 zł; 

19) „Modernizacja nawierzchni korytarza na I piętrze w budynku Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach" – planowana kwota: 15 284,00 zł; 

20) „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania kuchni i jadalni  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach – projekt MEN 
„Posiłek w szkole i w domu"” – planowana kwota: 20 000,00 zł oraz środki  
do pozyskania z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 80 000,00 zł. 

Omówione przez Panią Skarbnik zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w 2020 roku stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Zgłoszone potrzeby zostaną ponownie przeanalizowane. 

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu zostaną przedstawione propozycje – po zmianach, 
do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
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14. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Wicestarosta poinformowała o uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (we wnioskowanej 
wysokości) na realizację następujących projektów: 

– Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – kwota 45 000,00 zł, 

– Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi– kwota 45 000,00 zł. 

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

 Zarząd Powiatu analizował materiały i propozycje do projektu budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok – I czytanie projektu budżetu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie 
od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej 
netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne  
dla zlecenia ZUK w Brójcach montażu progów zwalniających na drodze powiatowej 
nr 2921E w Janówce gm. Andrespol. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 516/2019 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 517/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2019 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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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. 

3) Nr 518/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PCPR) w zakresie zadań zleconych 
oraz 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. 

4) Nr 519/2019 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej  
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej  
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 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. 

5) Nr 520/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty  
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
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łódzkiego wschodniego w 2020 roku i ustalenia regulaminu jej pracy – 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. 

6) Nr 521/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonych 
i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach – 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 522/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na wykonanie usługi malowania pasów akustycznych 
na wskazanych drogach powiatowych na terenie 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   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za. 

8) Nr 523/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na opracowanie projektowe zmiany organizacji ruchu  
na wskazanych drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego  
w zakresie lokalizacji siedmiu kompletów ostrzegawczych pasów akustycznych 
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 – 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. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


