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PROTOKÓŁ NR 220/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 26 października 2018 r. 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 

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

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

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 protokołów: 218/18, 219/18 z posiedzeń Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły: 218/18, 219/18 z posiedzeń Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” w zakresie zadania Nr 2. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w imieniu Komisji 
Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, unieważnia się postępowanie o zamówienie publiczne 
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r.  
do 31.12.2021 r.” poinformowała, że w ramach niniejszego postępowania do upływu 
terminu na składanie ofert tj. do dnia 22 października 2018 r. do godz. 10:00, 
wyznaczonego przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, na zadanie Nr 2, obejmującego usługę w zakresie ubezpieczenia 
pojazdów nie złożono żadnej oferty. 

W związku z powyższym Pani Redmann w imieniu Komisji Przetargowej wystąpiła  
z wnioskiem o unieważnienie postępowania w zakresie zadnia Nr 2, na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli: „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął  
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. 
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Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przychylił się  
do wniosku i unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r.  
do 31.12.2021 r.” w zakresie zadania Nr 2. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” oraz uchwalenia 
regulaminu jej pracy. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.) 

W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2021 r.” w zakresie zadania Nr 2, Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu 
Powiatu o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie pojazdów 
będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r.  
do 31.12.2021 r.”. Proponowany skład komisji: 
1) Przewodniczący:   Ewa Redmann; 
2) Z-ca Przewodniczącego: Monika Sawicka; 
3) Sekretarz Komisji:  Marek Kłos; 
4) Członek:   Zbigniew Burzyński; 
5) Członek :   Urszula Łużniak – przedstawiciel Powiatowego 
      Centrum Pomocy Rodzinie; 
6) Członek:   Bogusław Śwituniak – przedstawiciel Powiatowego 
      Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 
7) Członek:   Katarzyna Pastusiak – przedstawiciel Brokera. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały 
Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr LVI/630/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Zmiana odnosi się do zapisu dotyczącego uchylenia poprzedniego Statutu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego poprzez wprowadzenie w § 2 zapisu” Traci moc Uchwała  
Nr 13/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 stycznia 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (t. j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  
z 2011 r. poz. 3542, z 2012 r. poz. 1040, z 2013 r. poz. 4456, z 2015 r. poz. 382 i 495, z 
2016 r. poz. 4589 oraz z 2017 r. poz. 4040). 

Po zapoznaniu się z przedstawionym projektem Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 (zmiana inicjatywy 
uchwałodawczej podjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 19.10.2018 r.). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu,  
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 oraz zmian w wykazie 
przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023, przedstawionych w załącznikach 
do Uchwały Nr XLV/550/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2018 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 524 527,52 zł, w tym: 

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 467 508,52 zł, w tym: 
a) zwiększenie dochodów z tytułu opłat o kwotę 7 681,60 zł; 
b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące o kwotę 358.965,00 zł; 

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 57 019,00 zł, poprzez: 
a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4 560 zł; 
b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 

52 459,00 zł. 

Zaproponowane zmiany są związane z: 

1) z decyzjami Wojewody Łódzkiego zwiększającymi plan dotacji celowych z budżetu 
państwa o kwotę 253 462,00 zł w związku z realizacją zadań bieżących; 

2) ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej 
o kwotę 73 060,00 zł; 

3) z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Koluszki w wysokości  
52 459,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych; 
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4) z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do „Programu 
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”  
i przyznaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa w wysokości 36 753,00 zł; 

5) z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu: 
a) gminy Andrespol w wysokości 20 000,00 zł na wypłatę odszkodowania  

z tytułu nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości 
położonej na terenie gminy Andrespol, obręb Janówka, przeznaczonej pod 
poszerzenie drogi powiatowej nr 2921E; 

b) gminy Rzgów w wysokości 48 750,00 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu 
nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości 
położonej w Romanowie, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej  
nr 2909E; 

6) ze zwiększeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami o kwotę 22 600,00 zł; 

7) ze zwiększeniem planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej 
analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu powiatu o kwotę 
17 443,52 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2018 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 542 027,52 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 559 004,62 zł sklasyfikowanych 
w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 60 450,39 zł, 
b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 257 817,00 zł, 
c) 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 19 900,00 zł, 
d) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 25 598,63 zł, 
e) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 5 650,00 zł, 
f) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie  

o kwotę 961,60 zł, 
g) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 363,00 zł, 
h) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 95 929,00 zł, 
i) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 

17 542,00 zł, 
j) 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 114 593,00 zł; 

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 16 977,10 zł w związku 
z realizacją: 

a) „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zmniejszenie o 3 044,50 zł, 
b) „nowych wydatków inwestycyjnych” – zmniejszenie o 31 432,60 zł, 
c) „wydatków majątkowych w formie dotacji” – zwiększenie o 17 500,00 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 17 500,00 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2018 r., który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 4 984 070,38 zł. 
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Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające  
z rozliczenia nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją następujących zadań: 

1) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu 
rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” – zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r.  
o kwotę 3 044,50 zł; 

2) pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości 
Brójce” – zmniejszenie limitu wydatków: 
a) w 2018 roku o kwotę 5 000,00 zł, 
b) w 2019 roku o kwotę 65 000,00 zł (środki do pozyskania); 

3) pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, 
gm. Brójce” – zmniejszenie limitu wydatków: 
a) w 2018 roku o kwotę 2 000,00 zł, 
b) w 2019 roku o kwotę 30 000,00 zł (środki do pozyskania). 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował  
proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023 i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2018 rok. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, w którym zaproponowano dokonanie 
zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2018 rok ogółem o kwotę 52 459,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok o kwotę 52 459,00 zł, poprzez 
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 56 246,71 zł i zmniejszenie wydatków 
majątkowych o kwotę 3 787,71 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach 
zawartych porozumień i umów w 2018 r. i zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku, przedstawionych w załącznikach  
do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Zmiany budżetu powiatu wynikają z przyznania z budżetu gminy Koluszki dodatkowych 
środków stanowiących pomoc finansową dla powiatu w wysokości 52 459,00 zł 
w celu rozliczenia wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych  
na terenie gminy Koluszki w proporcji 50/50, w tym na realizację następujących zadań: 
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1) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu 
rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” – kwota 15 677,00 zł; 

2) pn. „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459 
w Stefanowie, gm. Koluszki” – kwota 23 404,00 zł; 

3) pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków 
Duży” – kwota 13 378,00 zł. 

Zmniejszenie udziału powiatu w realizacji przedmiotowych zadań zostanie  
przeznaczone na realizację zadań statutowych, w tym na zwiększenie planu wydatków 
związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej  
z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi  
w zarządzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok i podjął 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad LVII Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zakończeniu LVII Sesji Rady Powiatu obrady Zarządu Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w roku 2018. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2018 roku, określonym Uchwałą Nr XLVIII/573/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu, zmienionym 
Uchwałą LIV/615/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 lipca 2018 r. 
w sprawie zmian w planie finansowym w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatowego Łódzkiego Wschodniego w roku 2018, 
zaproponowano dokonanie zmian w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej: 

1) w zadaniu b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, plan finansowy zmniejsza się o kwotę 
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19 525,00 zł, w tym na: 
– dorośli o kwotę 13 005,00 zł, 
– dzieci i młodzież o kwotę 6 520,00 zł; 

2) w zadaniu e) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów, plan finansowy zwiększa się o kwotę 19 525,00 zł, w tym na: 
– dorośli o kwotę 13 005,00 zł, 
– dzieci i młodzież o kwotę 6 520,00 zł. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018 i podjął w tej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Podpisanie aneksu do porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie 
ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego  
w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu nr 2 
do porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów 
uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Aneks nr 2 jest związany ze zwiększeniem od 15 października 2018 r. liczby uczestników 
WTZ o jedną mieszkankę pochodzącą z terenu powiatu tomaszowskiego, co powoduje 
zwiększenie o 148 zł wysokości dotacji. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał aneks  
do porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów 
uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, PINB, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej 
Górze, PCPR) w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2018 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie 
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dochodów w zakresie zadań własnych i w zakresie zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej oraz dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2018 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 realizowanych przez: 

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków; 

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w zakresie zadań własnych po stronie wydatków; 

3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych po stronie 
dochodów i wydatków; 

4) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych po stronie 
dochodów i wydatków; 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr LVII/648/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 października 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik  
nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź – Wschód) 
w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany  
planu finansowego na rok 2018 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi  
w zakresie zadań własnych po stronie wydatków oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018  
po stronie wydatków realizowanych przez: 

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i zadań własnych; 

4) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr LVII/649/2018 
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Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 
do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2018 r. w zakresie zadań własnych 
realizowanego po stronie dochodów i wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr LVII/650/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 października 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zmniejszenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 19 355,00 zł w zakresie zadań zleconych oraz 
dokonanie zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących 
w zakresie zadań zleconych realizowanych przez: 
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 
3) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.1.357.2018 z dnia 17 października 2018 r.; 
2) Nr FB-I.3111.1.347.2018 z dnia 19 października 2018 r.; 
3) Nr FB-I.3111.1.361.2018 z dnia 19 października 2018 r. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2229/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 października 
2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla: 

1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych; 

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.1.357.2018 z dnia 17 października 2018 r.; 
2) Nr FB-I.3111.1.347.2018 z dnia 19 października 2018 r.; 
3) Nr FB-I.3111.1.361.2018 z dnia 19 października 2018 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 14 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej  
w ramach zadań zleconych. 

Zmiany, o których mowa obejmują zmiany planu wydatków na wynagrodzenia 
niewynikające ze stosunku pracy.  

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego 
przez Sekretarza Powiatu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął  
w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018 
(na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 2231/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 października 
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
zleconych. 

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego 
przez Sekretarza Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PODGiK, 
PCPR, ZSP nr 2, I LO) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018  
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach; 
4) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
3) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 17 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału PSiPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2018 po stronie wydatków  
w zakresie zadań własnych. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która  
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Dochody po zmianach w wysokości 61 654 099,96 zł na dzień 30 września 2018 r. zostały 
wykonane na kwotę 44 802 319,09 zł. 

Przychody po zmianach w wysokości 4 984 598,38 zł na dzień 30 września 2018 r. zostały 
wykonane na kwotę 5 956 579,79 zł. 

Wydatki po zmianach w wysokości 66 920 670,34 zł na dzień 30 września 2018 r. zostały 
wykonane na kwotę 37 362 059,24 zł. 

Rozchody po zmianach w wysokości 18 028,00 zł na dzień 30 września 2018 r.  
nie zostały zrealizowane. 

Pani Skarbnik dodała, że w III kwartale 2018 roku nie udzielono umorzeń 
niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął  
informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za III kwartał 2018 r. 
oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  
w III kwartale 2018 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 19 
do protokołu. 

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości  
czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany uchwały 
Nr 1212/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 stycznia 2017 r. 
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu 
mieszkaniowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zmianę załącznika nr 1. 
Proponowane zmiany obejmują: 

1) zniesienie zniżki 5% (brak c.o.), zwiększenie stawki części podstawowej czynszu 
do wysokości 3,40 zł/m2, a w konsekwencji zwiększenie części podstawowej czynszu 
do kwoty 144,16 zł, 

2) zmianę sposobu naliczania opłat za dostawę wody do lokalu, odbiór i oczyszczanie 
nieczystości płynnych, uwzględnienie opłat za dostawę energii cieplnej na cele 
centralnego ogrzewania (42,40 m2 * 3,19 zł/m2 = 135,26 zł), a w konsekwencji 
zmianę wysokości czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach o powierzchni 42,40 m2 (część podstawowa) 144,16 zł + 
(część uzupełniająca) 150,01 zł = 294,17 zł. 

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

22. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy 
Nowosolna o prolongatę wykonywania niektórych obowiązków wynikających  
z zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowosolna zadań 
zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Nowosolna. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił treść wystąpienia Zakładu Gospodarki Komunalnej 
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Gminy Nowosolna o prolongatę wykonywania niektórych obowiązków wynikających 
z zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowosolna zadań zarządzania 
drogami powiatowymi na terenie gminy Nowosolna. 

Wskazano, że wystąpienie w tej sprawie jest podyktowane zmianami kadrowymi w ZGK 
oraz przejściem na emeryturę pracownika zajmującego się sprawami drogownictwa, 
a na to stanowisko nie planuje się naboru (chodzi m.in. o wydawanie decyzji o lokalizacji 
urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, opłat za zajęcie pasa drogowego). 

Kopia wniosku stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Pan Naczelnik Burzyński przypomniał, że w dniu 25 listopada 2015 r. zostało podpisane 
porozumienie, zgodnie z którym wykonanie przez Gminę Nowosolna określonych zadań 
zostaje zawieszone do dnia 31 grudnia 2016 r. z możliwością przedłużenia okresu 
zawieszenia na wniosek Gminy, do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

Po upływie roku Gmina Nowosolna wystąpiła o prolongatę, Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na przedłużenie tego terminu do końca 2017 roku. 

Przed upływem tego terminu, w dniu 6 grudnia 2017 roku wpłynęło kolejne pismo 
z Gminy, w którym poinformowano, że w miesiącu październiku 2017 r. jeden 
z pracowników ZGK zajmujący się sprawami drogownictwa przeszedł na emeryturę,  
a na jego miejsce nie planuje się naboru. 

Wówczas Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby na 1 rok wyrazić zgodę 
na dodatkowe przedłużenie okresu zawieszenia porozumienia, w związku z powyższym 
obowiązki wynikające z zawartego porozumienia w zakresie wskazanych punktów 
porozumienia pozostały w kompetencji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

W stanie obecnym, opisanym we wniosku Dyrektora ZGK Gminy Nowosolna,  
nie wskazano nowych okoliczności uzasadniających dalsza prolongatę wykonywania 
obowiązków wynikających z zawartego porozumienia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Powiatu uznał, że nie wyrazi zgody na dodatkowe 
przedłużenie okresu zawieszenia porozumienia o kolejny rok. 

Pani Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu Powiatu odniosła się do tego zagadnienia, 
wskazując, że informacje Pana Wójta są nieprawdziwe, ponieważ pracownik zajmujący 
się sprawami drogownictwa przeszedł na emeryturę 2,5 roku temu, natomiast  
w Urzędzie Gminy Nowosolna jest pracownik, który ma w zakresie obowiązków 
wydawanie decyzji odnośnie zajęcia pasa drogowego. 

23. Przedstawienie pisma Drogowego Biura Projektowego w sprawie odbioru 
końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania 
z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Burzyński przedstawił wniosek Drogowego Biura Projektowego w sprawie  
odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania 
z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 

Termin wykonania dokumentacji wyznaczony jest do 31 października 2018 r. 

Orange Polska S.A. wydała warunki, które są niekorzystne dla inwestora i nakazują 
przebudowę sieci na własny koszt. Projektant nie podziela tego stanowiska, dlatego 
wystąpił do Gestora sieci o zmianę warunków, jednak właściciel sieci podtrzymał swoje 
stanowisko. 

Ponadto Projektant wskazał, że zadanie zostało opracowane na postawie wytycznych 
i nie uwzględnia opracowania projektów przebudowy sieci infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z obsługą przedmiotowej drogi. Jednocześnie wystąpił z prośbą  
o odebranie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego bez projektu przebudowy sieci, której właścicielem jest Orange 
Polska S.A. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Pan Naczelnik zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o uznanie wykonania zamówienia przez Projektanta, natomiast ze względu  
na zaistniałą sytuację Powiat Łódzki Wschodni wystąpi przeciwko Orange Polska S.A.  
w sprawie uzyskania warunków do tej przebudowy. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na takie rozwiązanie. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego VI edycji Niepodległościowego Marszu Nordic Walking 
w Justynowie. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
w związku z wystąpieniem LZS Justynów zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego  
VI edycji Niepodległościowego Marszu Nordic Walking w Justynowie, który odbędzie się 
w dniu 11 listopada 2018 r. w Justynowie. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe w wysokości 600,00 zł na zakup koszulek dla uczestników oraz wody  
(dział 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu. 
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25. Rozpatrzenie prośby dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach o wyrażenie zgody  
na zwiększenie liczebności klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia z 24 do 30 osób. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała o piśmie Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie 
liczebności klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia (klasa łączona w zawodzie 
mechanik + klasa wielozawodowa) z 24 do 30 osób, w związku z dużym 
zainteresowaniem uczniów innych szkół, którzy chcieliby przenieść się do ZSP nr 1. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Pani Szelest poinformowała, że w oddziale łączonym jest 14 uczniów w zawodzie 
mechanik i 10 uczniów w klasie wielozawodowej. 

W przypadku zwiększenia liczebności tego oddziału konieczne będzie dokonanie 
podziału na 2 grupy zajęć języka niemieckiego. Szacunkowy koszt tych zmian wyniesie 
3 200 zł do końca roku szkolnego 2019/2020. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
prośbę dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach o wyrażenie zgody na zwiększenie liczebności 
klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia z 24 do 30 osób. 

26. Zatwierdzenie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

Aneks jest konsekwencją wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na przydzielenie 
nauczycielowi 1 godziny na pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, zgodnie z propozycją. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.) 
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Pani Ewa Redmann w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i poz. 1603); 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej dla postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących 
w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2021 r.”. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu pojazdów będących  
w posiadaniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Usługa ta obejmuje kompleksowe 
ubezpieczenie wraz z doubezpieczeniami związanymi z koniecznością przywrócenia 
pojazdy do stanu sprzed szkody lub zakupem pojazdów. 

W ramach niniejszego postępowania przewidywane jest udzielanie zamówień 
polegających na powtórzeniu podobnych usług co usługi objęte zamówieniem 
podstawowym w wysokości 20 % zamówienia podstawowego na warunkach 
wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów 
realizacji. 

Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osoby wykonujące 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia  

– odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy, 

– odpowiedzialne za realizację poszczególnych ubezpieczeń opisanych w Umowie 
Generalnej Ubezpieczenia, 

– odpowiedzialne za koordynację procesu likwidacji szkód i raportowania szkodowości. 

Realizację zamówienia ustalono na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 
2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przyjął następujące kryteria wyboru 
najkorzystniejszej oferty: 

– cena – waga 90 %, 

– warunki ubezpieczenia – waga 10 %. 

Okres realizacji umowy jest tożsamy z okresem ochrony ubezpieczeniowej wynikającym 
z opisu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 10:00. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 26 do protokołu. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 
i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.) 

Pani Ewa Redmann, na wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia oględzin 
środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych środków trwałych oraz pozostałych 
środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

Mienie w postaci m.in. aparatów telefonicznych, wentylatorów, kalkulatorów, automatu  
do kawy, niszczarki, zostało przeznaczone do likwidacji poprzez utylizację. 

Mienie w postaci m.in. krzesła, fotele, prześcieradła, narożniki zostało przeznaczone 
do likwidacji poprzez wywóz na wysypisko śmieci. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację 
środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 27  
do protokołu. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 47/1 o pow. 0,0148 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami  
wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody  
dotyczącej wypłaty odszkodowania w wysokości 3 700,00 zł za nieruchomość, która 
przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w gminie 
Tuszyn, obręb Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 47/1  
o powierzchni 0,0148 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E. 
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Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z działu 700 rozdziału 70005 §4590 (zadania własne). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie ugody, o której mowa i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Szczukwin, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/1 o pow. 0,0056 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania w wysokości 1 120,00 zł 
za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, położoną w gminie Tuszyn, obręb Szczukwin, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka nr 193/1 o powierzchni 0,0056 ha przeznaczoną pod poszerzenie 
drogi powiatowej nr 2929E. 

Ponadto Pan Biliński poinformował, że na terenie nieruchomości znajdują się naniesienia  
w postaci płotu i bramy, które poprzedni właściciele nieruchomości zobowiązali się 
usunąć we własnym zakresie. 

Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z działu 700 rozdziału 70005 §4590 (zadania własne). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie ugody, o której mowa i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 29 do protokołu. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości  
w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego położonej  
w Koluszkach, obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 560/5, 
1220/1, 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1220/5, 1220/6, 1220/7, 1220/8, 1220/9, 1220/10, 
1220/11 i 292/3. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego  
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej nieruchomości w celu aktualizacji opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonych w Koluszkach, 
obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 560/5 o pow. 0,1580 ha, 
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1220/1 o pow. 0,3941 ha, 1220/2 o pow. 0,1383 ha, 1220/3 o pow. 0,2237 ha, 
1220/4 o pow. 0,2053 ha, 1220/5 o pow. 0,5330 ha, 1220/6 o pow. 0,0968 ha, 
1220/7 o pow. 0,1150 ha, 1220/8 o pow. 0,0901 ha, 1220/9 o pow. 0,1021 ha, 1220/10 
o pow. 0,0938 ha, 1220/11 o pow. 0,1652 ha i 292/3 o pow. 0,2418 ha, zostało 
przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
operatu szacunkowego na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego. 

W ramach rozpoznania rynku ustalono, że najkorzystniejszą ofertę cenową  
za 4 305,00 zł brutto przedstawiła firma Ewa Niewiadomska Kancelaria Rzeczoznawcy 
Majątkowego z Łodzi. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie  
wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w Koluszkach, obrębie 5, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 560/5, 1220/1, 1220/2, 1220/3, 1220/4, 
1220/5, 1220/6, 1220/7, 1220/8, 1220/9, 1220/10, 1220/11 i 292/3. 

Kopia wniosku stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty, 
zgodnie z wnioskiem. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 31  
do protokołu. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości,  
położonej w mieście Łodzi, przy ul. Zakładowej 76 w obrębie W-35, oznaczonej  
jako działka nr 58/8, według stanu na dzień wywłaszczenia oraz według stanu  
na dzień zwrotu wraz z waloryzacją odszkodowania wypłaconego poprzednim 
właścicielom nieruchomości z tytułu jej wywłaszczenia oraz określenie aktualnej 
wartości rynkowej ww. nieruchomości, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego 
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Łodzi, 
przy ul. Zakładowej 76 w obrębie W-35, oznaczonej jako działka nr 58/8 o powierzchni 
1,3540 ha, według stanu na dzień wywłaszczenia oraz według stanu na dzień zwrotu 
wraz z waloryzacją odszkodowania wypłaconego poprzednim właścicielom 
nieruchomości z tytułu jej wywłaszczenia oraz określenie aktualnej wartości rynkowej 
ww. nieruchomości, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), zostało przeprowadzone 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu 
szacunkowego na potrzeby określenia aktualnej wartości rynkowej nieruchomości. 
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W ramach rozpoznania rynku ustalono, że najkorzystniejszą ofertę cenową za 3 075,00 zł 
brutto przedstawiła firma Ewa Niewiadomska Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego  
z Łodzi. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty oraz o akceptację projektu umowy na wykonanie wyceny 
wartości rynkowej nieruchomości położonej w mieście Łodzi, przy ul. Zakładowej 76  
w obrębie W-35, oznaczonej jako działka nr 58/8 o pow. 1,3540 ha. 

Kopia wniosku stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty, 
zgodnie z wnioskiem. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 33  
do protokołu. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, 
znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej  
w gm. Koluszki, obręb Lisowice. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

W związku z pisemnym wystąpieniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach, Pan Bogusław Biliński zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, znajdującego się  
na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice. 

Drzewo z gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 69 cm zostało powalone i opadło 
na ogrodzenie, w związku z tym dla zachowania bezpieczeństwa ludności, uzasadnione 
jest usunięcie tego drzewa. 

Kopia wniosku Dyrektora DPS w Lisowicach stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
właścicielską na usunięcie ww. drzewa i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 35 do protokołu. 

Pełne koszt związane z usunięciem drzewa objętego niniejszą zgodą, w tym robót  
oraz opłat, o których mowa w art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody, ponosi podmiot, 
który wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody właścicielskiej. 

Niniejsza zgoda jest wydawana w związku z koniecznością wystąpienia do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie ww. drzewa. 
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34. Przedstawienie postanowienia Wójta Gminy Nowosolna o zaopiniowaniu projektu 
podziału nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 76/3 położonej 
w obrębie ewidencyjnym i miejscowości Natolin, gmina Nowosolna (na działki 76/6, 
76/7, 76/8). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Biliński przedstawił postanowienie Wójta Gminy Nowosolna o zaopiniowaniu 
projektu podziału nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 76/3 położonej  
w obrębie ewidencyjnym i miejscowości Natolin, gmina Nowosolna. 

W wyniku podziału powstaną działki: nr 76/7 – przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową, nr 76/6 – przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej – drogi 
zbiorczej (powiatowej) i nr 76/8 – przeznaczona pod drogi wewnętrzne oraz pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną). 

Działka nr 76/6 wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1150E z mocy samego 
prawa przejdzie na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem, w którym 
decyzja zatwierdzająca podział przedmiotowej nieruchomości stanie się ostateczna. 
Kopia postanowienia stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił, że nie będzie wnosił 
zażalenia na ww. postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

Pani Małgorzata Lesiak, w odniesieniu do tego podziału nadmieniła, że w sąsiedztwie 
działki przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej znajduje się zabudowana 
nieruchomość położona przy samej linii drogi, co jest istotne w przypadku poszerzania 
tej drogi. 

35. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, obręb 4 – 
Głuchów oznaczonej nr ewidencyjnym działki 416 o pow. 3,3962 ha (podział na działki: 
nr 416/1, nr 416/2, nr 416/3 – pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Biliński poinformował o decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, obręb 4 – 
Głuchów oznaczonej nr ewidencyjnym działki 416 o powierzchni. 3,3962 ha. 

W wyniku podziału powstaną następujące działki: nr 416/1 o powierzchni 3,0832 ha,  
nr 416/2 o powierzchni 0,3059 ha i nr 416/3 o powierzchni 0,0070 ha – pod poszerzenie 
publicznej drogi powiatowej, która z mocy prawa przechodzi na własność Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego. Kopia decyzji stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił, że nie będzie wnosił 
odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 
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36. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie umowy użyczenia nieruchomości położonej  
w gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 73/16, celem umożliwienia demontażu i przeniesienia ogrodzenia. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński przedstawił wniosek o zatwierdzenie projektu umowy użyczenia 
nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 73/16. 

Dokonano wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb 
Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 73/16 o powierzchni 0,0065 ha, która 
przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeznaczoną  
pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E. 

Na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 17 października 2018 r. osobie 
fizycznej wypłacono należne odszkodowanie jedynie za grunt. 

Jednocześnie poprzedni właściciele tej nieruchomości zobowiązali się zdemontować 
ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie z działki 73/16 
do dnia 2 listopada 2019 r. i przenieść je na działkę sąsiednią tj. 73/17. 

W związku z tym zaistniała potrzeba zawarcia umowy użyczenia działki nr 73/16  
na rzecz byłych właścicieli ww. działki, celem umożliwienia im demontażu i przeniesienia 
przedmiotowego ogrodzenia. 

Mając na względzie powyższe Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o zatwierdzenie projektu umowy użyczenia nieruchomości położonej 
w gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 73/16. 

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość wraz z naniesieniami w postaci ogrodzenia  
z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie, położona w gminie 
Tuszyn, obręb Zofiówka, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 73/16  
o powierzchni 0,0065 ha, która na mocy ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna 
z dnia 9 sierpnia 2018 r., zatwierdzającej podział nieruchomości o numerze 
ewidencyjnym 73/5 o powierzchni 0,1710 ha, została wydzielona pod poszerzenie 
publicznej drogi powiatowej nr 2928E (ul. Główna) i przeszła na własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dniem 31 sierpnia 2018 r. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu wraz z projektem umowy użyczenia stanowią 
załączniki nr. 38 – 39 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek o zatwierdzenie projektu umowy użyczenia nieruchomości położonej 
w gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, oznaczonej w ewidencji gruntów  
jako działka nr 73/16. 
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37. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach nastąpiła awaria modułu sterowniczego pieca gazowego, 
w związku z tym zaistniała konieczność dokonania jego naprawy, której koszt 
wyniesie około 1 800 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat wstępnej decyzji Wojewody 
Łódzkiego na rok 2019 jeśli chodzi o dotacje w porównaniu do kwot tego roku: 

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono kwotę 224 680,00 zł, 
która jest o 42 619 zł mniejsza niż plan po zmianach, 

2) w dziale 710 Działalność usługowa pierwotnie planowane było 200 000,00 zł 
na modernizację ewidencji gruntów i budynków, obecnie jest 0, 

3) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany uwzględniono kwotę 404 617,00 zł 
wyższą o 3 386,00 zł od kwoty ujętej w pierwotnym planie, ale mniejszą niż plan 
po zmianach, 

4) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, 
uwzględniono kwotę 119 251,00 zł, która jest o 5 172,00 zł wyższa od wartości 
ujętej w planie, po zmianach, 

5) w ramach obrony narodowej uwzględniono kwotę 4 000 zł, podczas gdy plan  
po zmianach wynosił 39 376,00 zł, 

6) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
uwzględniono kwotę 4 074 070,00 zł, która jest o 193 900,00 zł wyższa 
niż pierwotnie planowane 3 956 320,00 zł, ale też niższa niż plan po zmianach, 

7) w ramach rozdziału 75414 Obrona cywilna uwzględniono kwotę 14 000 zł, 

8) w ramach działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna 
pomoc prawna, uwzględniono kwotę 187 812,00 zł, 

9) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność 
uwzględniono kwotę 62 400 zł, podczas gdy plan po zmianach wynosił 46 800 zł, 

10) w dziale 851 Ochrona zdrowia uwzględniono kwotę 1 212 100,00 zł, która jest  
o 117 560,00 zł mniejsza niż plan po zmianach, 

11) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 
ujęto kwotę 2 404 944,00 zł, która jest większa niż pierwotnie planowana, 

12) w ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze uwzględniono kwotę 691 070 zł, 
która jest mniejsza niż po zmianach o kwotę 31 147,00 zł, ale większą  
niż pierwotnie planowana. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym porównaniu budżetu 
Powiatu łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2019, stanowiące załącznik nr 40 
do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

przed Sesją Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego; 

2) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023 (zmiana inicjatywy uchwałodawczej podjętej 
przez Zarząd Powiatu w dniu 19.10.2018 r.); 

3) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2223/2018 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie  
od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” w zakresie zadania Nr 2, obejmującego usługę  
w zakresie ubezpieczenia pojazdów, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

2) Nr 2224/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” oraz uchwalenia 
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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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po Sesji Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu podpisał aneks do porozumienia z Powiatem Tomaszowskim 
w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach 
o wyrażenie zgody na zwiększenie liczebności klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia, 
z 24 do 30 osób. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Gminy Nowosolna o prolongatę wykonywania niektórych obowiązków wynikających 
z zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Nowosolna zadań zarządzania 
drogami powiatowymi na terenie gminy Nowosolna. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Drogowego Biura Projektowego w sprawie 
odbioru końcowego dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania 
z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z postanowieniem Wójta Gminy Nowosolna o zaopiniowaniu 
projektu podziału nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 76/3 położonej  
w obrębie ewidencyjnym i miejscowości Natolin, gmina Nowosolna (podział na działki 
76/6, 76/7, 76/8). 

 Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, obręb 4 – 
Głuchów oznaczonej nr ewidencyjnym działki 416 o pow. 3,3962 ha (podział na działki: 
nr 416/1, nr 416/2, nr 416/3 – pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej). 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o zatwierdzenie umowy użyczenia 
nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 73/16, celem umożliwienia demontażu i przeniesienia 
ogrodzenia. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2225/2018 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

5 głosów „za”. 

2) Nr 2226/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (KP PSP, PINB, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR) 
w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

5 głosów „za”. 

3) Nr 2227/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź –
 Wschód) w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

5 głosów „za”. 
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4) Nr 2228/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

5 głosów „za”. 

5) Nr 2229/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

6) Nr 2230/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2018 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

7) Nr 2231/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

8) Nr 2232/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018  
(na podstawie wniosku Sekretarza Powiatu) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

9) Nr 2233/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PODGiK, 
PCPR, ZSP nr 2, I LO) w zakresie zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

10) Nr 2234/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018  
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydz. PSiPP) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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11) Nr 2235/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

12) Nr 2236/2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

13) Nr 2237/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego VI edycji Niepodległościowego Marszu Nordic Walking  
w Justynowie – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

14) Nr 2238/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
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pn. „Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

15) Nr 2239/2018 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 
i pozostałych środków trwałych w używaniu w Starostwie Powiatowym w Łodzi 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

16) Nr 2240/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obręb 
Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 47/1 o pow. 0,0148 ha – 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

17) Nr 2241/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Szczukwin, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 193/1 o pow. 0,0056 ha – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

18) Nr 2242/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości w celu aktualizacji 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego położonej w Koluszkach, obrębie 5, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 560/5, 1220/1, 1220/2, 1220/3, 
1220/4, 1220/5, 1220/6, 1220/7, 1220/8, 1220/9, 1220/10, 1220/11 i 292/3 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

19) Nr 2243/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości, położonej  
w mieście Łodzi, przy ul. Zakładowej 76 w obrębie W-35, oznaczonej jako działka  
nr 58/8, według stanu na dzień wywłaszczenia oraz według stanu na dzień zwrotu 
wraz z waloryzacją odszkodowania wypłaconego poprzednim właścicielom 
nieruchomości z tytułu jej wywłaszczenia oraz określenie aktualnej wartości 
rynkowej ww. nieruchomości, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

20) Nr 2244/2018 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, 
znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej  
w gm. Koluszki, obręb Lisowice – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Ewa Gładysz   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ……………………….. 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 

Małgorzata Lesiak  ……………………….. 


