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PROTOKÓŁ NR 56/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 8 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. 

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 55/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Tuszyn na lata 2019 – 2022 z perspektywą na 2023 – 2026”. 
 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w dniu 23 października 2019 roku 
do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynął projekt „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Tuszyn na lata 2019 – 2022 z perspektywą na 2023 – 2026” wraz z wnioskiem 
o jego zaopiniowanie. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, projekty gminnych programów ochrony środowiska podlegają 
zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. 

Projekt Programu zawiera ocenę stanu środowiska gminy Tuszyn, wytycza cele  
oraz obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w odniesieniu do ochrony 
klimatu i jakości powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym, gospodarowaniem wodami, gospodarki wodno – ściekowej, 
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zasobów geologicznych, ochrony powierzchni ziemi i gleb, gospodarki odpadami, 
ochrony przyrody, ochrony przed poważnymi awariami oraz analizę SWOT (która  
polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery kategorie czynników 
strategicznych: mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia). 

Pan Naczelnik poinformował, że w wyniku analizy materiału przedłożonego 
przez Gminę Tuszyn stwierdzono, że w projekcie dokumentu przywołano  
nieaktualny Program ochrony środowiska województwa łódzkiego; obecnie obowiązuje  
Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017 – 2020 
z perspektywą do 2024 roku, przyjęty uchwałą Nr XXXI/415/16 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu ochrony 
środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017 – 2020 z perspektywą  
do 2024 r.”. 

W związku z tym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zgłoszenie 
tych uwag do projektu dokumentu. 

Projekt tego dokumentu nie pozostaje w sprzeczności z zapisami Programu  
Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 
z perspektywą na lata 2021 – 2024 przyjętego uchwałą Nr XXIX/363/2016 Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 listopada 2016 roku oraz Strategią Powiatu. 

W związku z tym Pan Burzyński zaproponował, aby w pozostałym zakresie Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt tego Programu. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuszyn na lata 
2019 – 2022 z perspektywą na 2023 – 2026”, ze wskazaną uwagą. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia  
zgody na zawarcie umowy na dostawę dwóch nowych poduszek berlińskich 
o wymiarach 2000×1800×65 mm wraz z elementami montażowymi w ramach 
zadania pn. „Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi powiatowej 
nr 2921E na ul. Głównej w Janówce”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w ramach realizacji przez Powiat  
Łódzki Wschodni zadania: „Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi 
powiatowej nr 2921E na ulicy Głównej w Janówce”, zaplanowano udzielenie  
zamówienia na dostawę dwóch poduszek berlińskich o wymiarach 2000×1800×65 mm. 
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 W ramach rozpoznania rynku wystąpiono do 3 potencjalnych wykonawców 
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 

W rezultacie uzyskano oferty od 2 następujących wykonawców: 

– Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, oddział w Łodzi: 
ul. Piłsudskiego 89, 92-332 Łódź, za cenę 5 412,00 zł brutto; 

– SIG POLSKA Sp. z o.o. ,Al. Niepodległości 106, 02 – 585 Warszawa, za cenę 6 427,98 zł 
brutto. 

Biorąc pod uwagę fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła 
firma Planeta Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, oddział w Łodzi: 
ul. Piłsudskiego 89, 92-332 Łódź, Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty tego wykonawcy oraz o wyrażenie 
zgody na zlecenie tej firmie. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wyłoniony wykonawca dostarczy poduszki berlińskie, które zostaną zamontowane przez 
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, DDP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań 
własnych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 

2) Dziennego Domu Pomocy w zakresie własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe (zadania 
własne); 

2) Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany (zadania 
z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego 
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odrębnymi ustawami); 

3) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne). 

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 7 do protokołu. 

7. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – miasto, obręb 17, 
oznaczonej nr ewidencyjnym działek 132, 133 o łącznej powierzchni 0,7158 ha. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą podział nieruchomości 
położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – miasto, obręb 17, oznaczonej 
nr ewidencyjnym działek 132, 133 o łącznej powierzchni 0,7158 ha. 

W wyniku podziału działki nr 132 zostały wydzielone działki: 

– nr 132/1 o powierzchni 0,0118 ha – pod drogę gminną, 

– nr 132/2 o powierzchni 0,1486 ha, 

– nr 132/3 o powierzchni 0,3039 ha, 

– nr 132/4 o powierzchni 0,0078 ha – pod drogę powiatową. 

W wyniku podziału działki nr 133 zostały wydzielone działki: 

– nr 133/1 o powierzchni 0,0064 ha – pod drogę gminną, 

– nr 133/2 o powierzchni 0,1846 ha, 

– nr 133/3 o powierzchni 0,1487 ha, 

– nr 133/4 o powierzchni 0,0040 ha – pod drogę powiatową. 

Kopia decyzji stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Powstałe w wyniku podziału działki nr 132/4 o powierzchni 0,0078 ha i nr 133/4 
o powierzchni 0,0040 ha zostały wydzielone pod poszerzenie publicznej drogi 
powiatowej i z mocy prawa przechodzi na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Naczelnik przedstawił informacje na temat orientacyjnych kwot odszkodowania, 
jakie mogą zostać wypłacone za te działki gruntu. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu odstąpił od przysługującego 
prawa do złożenia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

8. Omówienie materiałów i propozycji do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok  – II 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 – II czytanie projektu budżetu Powiatu. 

Dochody po zmianach na dzień 30 września 2019r. zostały zrealizowane na kwotę 
67 538 091,72 zł, natomiast w projekcie budżetu Powiatu na 2020 rok zaplanowano 
kwotę 68 773 845,87 zł, w tym: 

– dochody bieżące: 65 210 411,76 zł, 

– dochody majątkowe: 3 563 434,11 zł. 

Przychody zaplanowano w wysokości 487 631,02 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 30 września 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 
67 465 983,72 zł, natomiast w projekcie budżetu Powiatu na 2020 rok zaplanowano 
69 189 368,89 zł. 

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

Porównanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2019 – 2020 stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

Pani Skarbnik przedstawiła planowane na 2020 rok dochody w ramach realizacji 
przez Powiat Łódzki Wschodni zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami,  
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
oraz zadań własnych: 

1) w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 62 000,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa – dotacja w kwocie 50 000,00 zł, 

b) w ramach rozdziału 01095 Pozostała działalność – kwota 12 000,00 zł  
z tytułu wpływów 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; 

2) w ramach działu 020 Leśnictwo, rozdziału 02001 Gospodarka leśna zaplanowano 
kwotę 36 000,00 zł; 
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3) w ramach działu 600 Transport i łączność, zaplanowano środki w wysokości 
1 248 291,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 1 246 791,00 zł, 

b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność – kwota 1 500,00 zł; 

4) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dotacje w wysokości 402 565,00 zł; 

5) w ramach działu 710 Działalność usługowa zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 1 653 210,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 
1 230 000,00 zł, w tym: 

– wpływy z usług na kwotę 820 000,00 zł, 

– dotacja w wysokości 250 000,00 zł w ramach § 2110, 

– dotacja w wysokości 160 000,00 zł w ramach § 2710, 

b) w ramach rozdziału 71015 Nadzór budowlany, zaplanowano 423 210,00 zł; 

6) w ramach działu 750 Administracja publiczna, zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 513 654,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa w wysokości 
115 204,00 zł, 

b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zaplanowano 364 400,00 zł, 

c) w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa – dotacje w wysokości 26 050,00 zł, 

d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 8 000,00 zł; 

7) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
zaplanowano 4 575 450,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 
zaplanowano środki w wysokości 4 561 450,00 zł, 

b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna, zaplanowano 14 000,00 zł; 

8) w ramach działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc 
prawna – zaplanowano dotacje w wysokości 198 000,00 zł; 

9) w dziale 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
zaplanowano 29 557 455,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zaplanowano kwotę 
2 265 443,00 zł, 

b) w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa, zaplanowano 27 292 012,00 zł; 
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10) w dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 13 076 357,00 zł, w tym: 

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

b) w ramach rozdziału 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 
– kwota 256 028,00 zł, 

c) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano 60 000,00 zł, 

d) w ramach rozdziału 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 
– zaplanowano 1 285 855,00 zł; 

11) w dziale 801 Oświata i wychowanie, zaplanowano kwotę 124 005,23 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 80115 Technika, zaplanowano 14 271,00 zł, 

b) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zaplanowano 617,00 zł, 

c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano 109 117,23 zł; 

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

13) w dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano 13 364 912,64 zł, w tym: 

a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano 8 788 235,00 zł, 

b) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, zaplanowano 75 900,00 zł, 

c) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zaplanowano kwotę 
23 900,00 zł, 

d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano 4 476 877,64 zł; 

14) w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 
542 372,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych, zaplanowano 25 821,00 zł, 

b) w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zaplanowano 
372 625,00 zł, 

c) w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
zaplanowano 30 000,00 zł, 

d) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zaplanowano 113 926,00 zł; 

15) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano 254 286,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zaplanowano 
59 157,00 zł, 

b) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne, zaplanowano 325,00 zł, 

c) w rozdziale 85495 Pozostała działalność, zaplanowano 195 804,00 zł; 
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16) w ramach działu 855 Rodzina, zaplanowano 2 052 588,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 85504 Wspieranie rodziny – zaplanowano dotacje 
w wysokości 37 711,00 zł, 

b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zaplanowano 1 951 301,00 zł, 

c) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych, 
zaplanowano 63 576,00 zł; 

17) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wpływy 
na kwotę 30 000,00 zł. 

Plan budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok w ramach dochodów, 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła plan dotacji celowych uzyskanych 
w ramach zawartych porozumień i umów w 2020 roku (dochody bieżące i dochody 
majątkowe w łącznej wysokości 2 412 540,00 zł). 

W ramach dochodów bieżących zaplanowano następujące dochody: 

1) w dziale 710 Działalność usługowa, zaplanowano 160 000,00 zł – dotacje  
dla gminy Rzgów i dla gminy Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy  
ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
(na każdą z tych gmin po 80 000,00 zł); 

2) w dziale 750 Administracja publiczna, zaplanowano 278 400,00 zł dla gminy 
Koluszki, gminy Rzgów i gminy Tuszyn: na dofinansowanie zadań z zakresu 
administracji architektoniczno-budowlanej, zadań z zakresu rejestracji pojazdów, 
na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału 
Architektury i Budownictwa oraz na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi 
Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach; 

3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 
25 821,00 zł. 

4) w dziale 855 Rodzina, zaplanowano 701 528,00 zł (dotacje celowe otrzymane  
z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego). 

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotacje w dziale 600 Transport 
i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 1 246 791,00 zł, 
jako zwrot (od Gminy Koluszki) wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości 
Felicjanów i Lisowice". 

Omówiony plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień 
i umów w 2020 roku, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Pani Skarbnik przedstawiła planowane wydatki w ramach realizacji przez Powiat  
Łódzki Wschodni zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami: 

1) w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo w ramach rozdziału 01005 Prace 
geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – kwota 50 000,00 zł; 

2) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę 155 483,00 zł; 

3) w ramach działu 710 Działalność usługowa zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 669 941,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 
zaplanowana kwota: 250 000,00 zł, 

b) w ramach rozdziału 71015 Nadzór budowlany, zaplanowano 419 921,00 zł; 

4) w ramach działu 750 Administracja publiczna, zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 125 704,00 zł, w tym: 
a) w ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota 115 204,00 zł, 
b) w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa, zaplanowano 10 500,00 zł; 

5) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
zaplanowano 4 571 500,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 
zaplanowano środki w wysokości 4 557 500,00 zł, 

b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna, zaplanowano 14 000,00 zł; 

6) w ramach działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc 
prawna – zaplanowano 198 000,00 zł; 

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

8) w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zaplanowano 
372 225,00 zł; 

9) w ramach działu 855 Rodzina, zaplanowano kwotę 822 744,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 85504 Wspieranie rodziny – kwota 37 711,00 zł, 

b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zaplanowano 785 033,00 zł; 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła planowane wydatki w ramach realizacji  
przez Powiat Łódzki Wschodni zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej:  

1) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, 
zaplanowano 15 550,00 zł; 

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność 
zaplanowano 62 400,00 zł. 
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Pani Skarbnik przedstawiła planowane wydatki w ramach realizacji przez Powiat 
Łódzki Wschodni zadań własnych: 

1) w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 Pozostała działalność, 
zaplanowano kwotę 12 000,00 zł; 

2) w ramach działu 020 Leśnictwo, rozdziału 02001 Gospodarka leśna, zaplanowano 
83 000,00 zł; 

3) w dziale 600 Transport i łączność, zaplanowano 7 430 387,50 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 
7 208 987,50 zł, 

b) w rozdziale 60095 zaplanowano 221 400,00 zł; 

4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami – zaplanowano kwotę 204 000,00 zł, 

5) w ramach działu 710 Działalność usługowa zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 501 062,41 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 
497 766,41 zł, 

b) w ramach rozdziału 71015 Nadzór budowlany, zaplanowano kwotę 3 296,00 zł. 

6) w ramach działu 750 Administracja publiczna, zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 12 774 144,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 75019 Rady powiatów, zaplanowano 363 788,00 zł, 

b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zaplanowano 12 045 092,00 zł, 

c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano 
48 764,00 zł, 

d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowano 316 500,00 zł. 

7) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
zaplanowano 45 328,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 
zaplanowano środki w wysokości 3 950,00 zł, 

b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność, zaplanowano 41 378,00 zł; 

8) w ramach działu 757 Obsługa długu publicznego, zaplanowano kwotę 1 500,00 zł; 

9) w ramach działu 758 Różne rozliczenia, zaplanowano 1 226 940,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - kwota 205 000,00 zł, 

b) w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, 
zaplanowano 1 021 940,00 zł; 



11 

 

 

10) w dziale 801 Oświata i wychowanie, zaplanowano 12 873 304,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zaplanowano 2 179 075,00 zł, 

b) w rozdziale 80115 Technika, zaplanowano 4 298 846,00 zł, 

c) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zaplanowano 822 793,00 zł, 

d) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zaplanowano 3 829 532,00 zł, 

e) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne, zaplanowano 490 394,00 zł, 

f) w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano 
42 931,00 zł, 

g) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach  
i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 
liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia 
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych  
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zaplanowano 
60 392,00 zł, 

h) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, zaplanowano 1 149 341,00 zł. 

11) w ramach działu 852 Pomoc społeczna, zaplanowano 16 550 182,98 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano 
9 524 538,00 zł, 

b) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, zaplanowano 251 092,00 zł, 

c) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zaplanowano 
873 570,00 zł, 

d) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zaplanowano 44 812,00 zł, 

e) w rozdziale 85295 pozostała działalność, zaplanowano 5 856 170,98 zł, w tym: 

– Starostwo Powiatowe w Łodzi – kwota 226 000,00 zł, 

– Centrum Usług Społecznych "WISIENKA" – kwota 1 019 415,46 zł, 

– Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2" – kwota 1 280 401,29 zł, 

– Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ" – przebudowa budynków  
DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ - kwota 3 330 354,23 zł; 

12) w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 
kwotę 2 730 581,00 zł, w tym: 

a) w ramach rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych, zaplanowano 136 800,00 zł, 

b) w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, zaplanowano 
400,00 zł, 

c) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zaplanowano 2 393 381,00 zł, 

d) w rozdziale 85395 Pozostała działalność, zaplanowano 200 000,00 zł; 
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13) w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano kwotę 
2 408 527,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zaplanowano 
495 729,00 zł, 

b) w rozdziale 85404 Wczesne wspomagania rozwoju dziecka, zaplanowano 
173 808,00 zł, 

c) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne, zaplanowano 1 219 097,00 zł, 

d) w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano 
22 197,00 zł, 

e) w rozdziale 85495 Pozostała działalność, zaplanowano 497 969,00 zł; 

14) w ramach działu 855 Rodzina, zaplanowano 4 108 912,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zaplanowano 3 764 071,00 zł, 

b) w ramach rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
zaplanowano 344 840,00 zł; 

15) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska, zaplanowano 30 000,00 zł. 

16) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano kwotę 
69 253,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 92116 Biblioteki, zaplanowano 28 000 00 zł, 

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność, zaplanowano 41 253,00 zł; 

17) w dziale 926 Kultura fizyczna, zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano kwotę 
2 500,00 zł, 

b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność, zaplanowano 11 500,00 zł. 

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła planowane dotacje udzielane z budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku. 

W ramach wydatków bieżących na rzecz jednostek sektora finansów publicznych: 

1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – 
kwota 2 107 061,00 zł; 
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2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 
85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – została 
zaplanowana kwota 22 800,00 zł; 

3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – kwota 20 000,00 zł; 

4) w dziale 855 Rodzina łączna kwota 602 485,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – kwota 282 645,00 zł, 

b) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 
319 840,00 zł; 

5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 Biblioteki 
– kwota 28 000,00 zł. 

W ramach wydatków bieżących na rzecz jednostek spoza sektora finansów  
publicznych, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 
zaplanowano 114 000,00 zł. 

Następnie przedstawiono planowane wydatki majątkowe na rzecz jednostek sektora 
finansów publicznych: 

1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
zaplanowano kwotę 2 240 426,50 zł; 

2) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii, zaplanowano 496 766,41 zł; 

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, 
zaplanowano 388 000,00 zł; 

4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 Pozostała 
działalność, zaplanowano 125 000,00 zł. 

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 
roku, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Następnie Pani Skarbnik omówiła 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. 
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Omówiono planowane dotacje do udzielenia w 2020 roku dla poszczególnych gmin: 

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 (poprzednio planowana kwota: 175 000,00 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; 

4) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej  
w gm. Brójce" – zadanie wprowadzone dodatkowo – kwota 20 000,00 zł 
(dokumentacja projektowa). 

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 578 500,00 zł (pierwotnie planowana 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 500 000,00 zł oraz planowane do pozyskania środki w formie 
pomocy finansowej z budżetu gminy Nowosolna – kwota 500 000,00 zł. 

3) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna" – kwota 
15 000,00 zł (dokumentacja projektowa); 

 



15 

 

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; 

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). 

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 500 000,00zł. W zależności od decyzji Gminy 
Andrespol, kwota tej dotacji będzie korygowana. 

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” – planowana kwota 
100 000,00 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. Dyskutowano na temat możliwości wpisania tego zadania 
pod inną nazwą, która będzie uwzględniała alternatywny sposób jego realizacji. 
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Dotacje dla Gminy Tuszyn na realizację następujących zadań: 

1) „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2906E Tuszyn ul. Ściegiennego 
w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej" – dokumentacja projektowa – 
kwota 15 000,00 zł; 

2) „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2902E Tuszyn ul. Kępica  
w kierunku od Tuszyna (od ul. Brzezińskiej) do Modlicy" - dokumentacja projektowa 
– kwota 15 000,00 zł; 

3) „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego 
w kierunku od Tuszyna do Żeromina" – dokumentacja projektowa – zaplanowano 
kwotę 12 500,00 zł; 

4) „Budowa nawierzchni bitumicznej, droga 2904E, Wola Kazubowa ul. Sadowa" – 
dokumentacja projektowa – kwota 5 000,00 zł. 

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 na 2020 rok zadania inwestycyjne: 

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

2) „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi" 
– planowana kwota 350 000,00 zł; 

3) „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi" – 
planowana kwota:100 000,00 zł; 

4) „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; 
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5) „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; 

6) „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy  
ul. Kościuszki 16” – planowana kwota: 388 000,00 zł (poprzednio planowano  
555 477,00 zł, ale kwota została skorygowana w porozumieniu z Gminą Koluszki); 

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

8) „Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach" – planowana kwota: 
80 000,00 zł; 

9) „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" – planowana kwota 
125 000,00 zł oraz środki do pozyskania w takiej samej wysokości; 

10) „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze" - etap II – planowana kwota: 200 000,00 zł; 

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

12) „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; 

13) „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 z, łączny  
plan finansowy na to zadanie w 2020 roku: 3 330 354,23 zł; 

14) „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; 

15) „Zakup stacji dozowania dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella 
w instalacji ciepłej wody użytkowej" - planowana kwota: 12 000,00 zł; 

16) „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; 

17) „Modernizacja nawierzchni korytarza na I piętrze w budynku Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach" – planowana kwota: 20 000,00 zł 



18 

 

oraz planowane do pozyskania środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w wysokości 80 000,00 zł na realizację tego zadania; 

18) „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. 

19) „Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Koluszkach" – planowana kwota: 125 000,00 zł - jako dotacja dla Gminy Koluszki, 
która zamierza uczestniczyć w realizacji tego zadania oraz umożliwić dzieciom 
z Przedszkola nr 1 w Koluszkach korzystanie z tego placu zabaw (wspólnie z dziećmi 
uczęszczającymi do SOSW w Koluszkach). 

Zestawienie omówionych zadań i zakupów inwestycyjnych wstępnie planowanych 
do realizacji w 2020 roku, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat przychodów i rozchodów 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020. 

Planowane przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, wyniosą 487 631,02 zł. 
Planowane rozchody jako spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,  
wyniosą 72 108,00 zł. 

Przedłożone zestawienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Przedstawiono również planowane wydatki 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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020 zaplanowano do realizacji 4 zadania o łącznej wartości 6 126 937,39 zł: 

1) „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie  
e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"; 

2) Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"; 

3) Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"; 

4) Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ" – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej 
Górze na potrzeby ŚDS i WTZ. 

Zestawienie tych wydatków stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Pani Skarbnik przedstawiła dochody i wydatki planowane na finansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku. 

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

Przedłożone zestawienie stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła plan dochodów budżetu Państwa związanych 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego: 

1) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, zaplanowano łącznie 987 000,00 zł; 

2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaplanowano 8 000,00 zł. 

Przedłożone zestawienie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Potrzeby zgłoszone do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 
zostaną ponownie przeanalizowane. 

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostaną przedstawione propozycje 
 – po zmianach, do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Dyskutowano na temat konieczności przeprowadzenia analizy i ewentualnej 
restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w ramach prowadzonej kontroli zarządczej. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu analizował materiały i propozycje do projektu budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok – II czytanie projektu budżetu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą 

podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – miasto, obręb 17, 

oznaczonej nr ewidencyjnym działek 132, 133 o łącznej powierzchni 0,7158 ha. 

Zarząd Powiatu odstąpił od przysługującego prawa do złożenia odwołania od tej decyzji  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza 

Miasta Tuszyna. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 524/2019 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Tuszyn na lata 2019 – 2022 z perspektywą na 2023 – 2026” – uchwałę 

podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 525/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 

na udzielenie zlecenia na dostawę dwóch nowych poduszek berlińskich o wymiarach 

2000×1800×65 mm wraz z elementami montażowymi, w ramach zadania 

pn.: „Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi powiatowej nr 2921E 

na ul. Głównej w Janówce” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 526/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, DDP) 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 - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


