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PROTOKÓŁ NR 221/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 7 listopada 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 protokołu 220/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 220/18 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody 
na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót 
dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny 
Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA””. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, 
że w wyniku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zawarcie aneksu do umowy 
w zadaniu pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy 
w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA””, w celu wykonania robót 
dodatkowych, nieujętych w zapytaniu ofertowym, wymaganych dla zrealizowania 
tej inwestycji prowadzono negocjacje w sprawie tych robót. 

Pani Łużniak przypomniała, że końcowy wniosek z negocjacji z udziałem drugiego 
inspektora nadzoru inwestorskiego został złożony 26 października 2018 roku. 

Jeśli chodzi o przebieg negocjacji, protokół zgłoszenia robót dodatkowych i robót, 
z których realizacji Inwestor rezygnuje, to przebieg tych uzgodnień był następujący: 

1) Wykonawca w pierwotnym kosztorysie oraz złożonym wniosku uwzględnił  
kwotę 295 830,64 zł na roboty dodatkowe, w ramach której zawierały się prace, 
z których inwestor rezygnuje oraz prace dodatkowe w ramach robót budowlanych 
i robót sanitarnych. Roboty elektryczne nie wymagały żadnych zmian. 
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2) W ramach robót budowlanych Inwestor zrezygnował z kwoty 5 375 zł w ramach 
robót sanitarnych na kwotę 7 611 zł. 

Pani Łużniak poinformowała, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji, po dokonaniu 
zmian zakresu prac uzgodniono wspólne stanowisko Wykonawcy i Zamawiającego,  
że łącznie prace sanitarne i roboty budowlane opiewają na kwotę 248 878,69 zł 
i o taką kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy wnioskuje Pani Dyrektor PCPR. 

Kopia protokołu zgłoszenia robót budowlanych, nieobjętych dokumentacją projektową, 
a koniecznych do wykonania, aby zrealizować przedmiot umowy (tzw. „protokół 
konieczności”), stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Kopia protokołu z negocjacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pani Łużniak dodała, że wykonanie robót dodatkowych jest konieczne, ponieważ 
konstrukcja, której podlega przebudowa była inaczej ujęta w projekcie niż przedstawia 
stan faktyczny. Przykładowo, słupy konstrukcyjne były złożone z 3 elementów podczas 
gdy powinny być jednolite i rozmieszczone w odległości co 60 cm, a były rozmieszczone 
w większej odległości. 

Jeśli chodzi o aneks do umowy dotyczący terminu wykonania robót dodatkowych, 
nastąpi zmiana z dnia 15 listopada 2018 r. na dzień 5 grudnia 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wynik negocjacji i wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne 
na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. Przebudowa obiektu przeznaczonego 
na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

5. Prezentacja wstępnego projektu Raportu z wykonania Programu Ochrony  
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za okres od 1 stycznia 2016 r.  
do 31 grudnia 2017 r. 
(referowała p. Grażyna Porwańska – ATMO PROJEKT) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska tytułem wprowadzenia poinformował, że obowiązek 
raportowania Programu Ochrony Środowiska wynika wprost z ustawy, zgodnie z którą, 
należy raz na 2 lata przeprowadzić taki raport, który pozwoli ocenić stopień realizacji 
działań zapisanych w tym Programie. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w drodze postępowania przetargowego wyłoniono 
wykonawcę – firmę ATMO PROJEKT Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska 
Grażyna Porwańska z Łodzi na opracowanie Raportu z Wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą 
na lata 2017 – 2020 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. 
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Pan Burzyński poinformował, że w umowie zawartej z Wykonawcą uwzględniono 
obowiązek przedłożenia Zarządowi Powiatu wstępnego projektu tego raportu do oceny 
i wprowadzenia ewentualnych uwag i zmian, a w kolejnym etapie Zarządowi Powiatu 
zostanie ponownie przedstawiony projekt Raportu, który po zatwierdzeniu zostanie 
przedłożony Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pani Grażyna Porwańska – przedstawiciel firmy ATMO PROJEKT poinformowała,  
że po zawarciu umowy uzyskała pełnomocnictwo do pozyskiwania w imieniu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego danych, informacji i materiałów niezbędnych do opracowania 
Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Do momentu oddania wstępnego projektu z realizacji zadań, nie wszystkie Gminy 
udzieliły informacji w tej sprawie, uzyskano odpowiedź: z Gminy Andrespol, Gminy 
Brójce, Gminy Nowosolna i Gminy Tuszyn. 

Po złożeniu projektu wstępnego z realizacji zadań w dniu 29 października 2018 r.  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi uzyskano informacje z Gminy Rzgów. 

Jeżeli chodzi o zadania, większość została zrealizowana lub jest w trakcie wykonywania. 

Niektóre Gminy w przekazanych informacjach uwzględniły realizację inwestycji 
na drogach powiatowych, podczas gdy zadania w tym zakresie realizował Powiat przy 
udziale finansowym Gmin. 

Pan Burzyński poinformował, że po analizie wszystkich zadań zrealizowanych w 2016 r. 
i 2017 r. została przygotowana szczegółowa lista zagadnień, które należy skorygować 
w przygotowanym projekcie Raportu, co będzie zgodne z ewaluacją Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

Pan Naczelnik poinformował, że jeśli chodzi o podstawowe zagrożenia dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony środowiska, najistotniejsza jest emisja 
zanieczyszczeń do powietrza. 

W 2012 roku na terenie województwa łódzkiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Łodzi stwierdził przekroczenie benzo(a)pirenu i pyłów PM 10. 
Na część województwa podjął działania doraźne zmierzające do usunięcia tego zjawiska, 
które nadal istnieje. 

Największe zagrożenie zanieczyszczeniami istnieje na wschód od Łodzi i wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych (przede wszystkim dróg). 

Kolejnym ważnym elementem oddziaływania na środowiska jest klimat akustyczny, 
który jest zagrożeniem wynikającym przede wszystkim z przebiegu dróg. 

Problemem jest również gospodarka odpadami, co wynika z ogólnej tendencji wzrostu 
ilości odpadów. 

Pan Burzyński poinformował, że w projekcie Raportu znajduje się odniesienie do badań 
cyklicznych prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 
Wymienione są miejscowości na terenie powiatu, które były poddane badaniom. 
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Jeśli chodzi o teren powiatu łódzkiego wschodniego, badania zostały przeprowadzone 
w miejscowościach: Rzgów, Tuszyn, Koluszki, Będzelin i Kalino. Nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych norm, w związku z tym nie ma zagrożenia dla Powiatu. 

Głównym emitorem hałasu i zanieczyszczeń liniowych powietrza są autostrady. 

Ponadto do WIOŚ zostanie skierowane wystąpienie o udostepnienie aktualnych 
wyników badań, celem ich wykorzystania do sporządzenia Raportu. 

Pan Burzyński nadmienił, że w Raporcie tabele związane z realizacją inwestycji 
zostaną skorygowane w taki sposób, aby były zgodne z ewaluacją Strategii Rozwoju 
Powiatu w zakresie rzeczowym. 

Dodatkowo Raport zostanie uzupełniony o informacje z Gminy Koluszki, a następnie 
zostanie przedstawiony ponownie Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia, celem jego 
przedłożenia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów  
i Lisowice”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E 
w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” – oznaczenie sprawy Or.272.1.22.2018. 

W związku z zawarciem umowy na realizację ww. zadania i zakończeniem postępowania, 
konieczne jest zatwierdzenie protokołu postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E  
w miejscowościach Felicjanów i Lisowice” i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez 
zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 386 448,00 zł 
w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. 
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Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych i zadań własnych realizowanych przez: 
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 
3) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.1.378.2018 z dnia 24 października 2018 r.; 
2) Nr FB-I.3111.1.382.2018 z dnia 26 października 2018 r.; 
3) Nr FB-I.3111.1.396.2018 z dnia 29 października 2018 r.; 
4) Nr FB-I.3111.1.398.2018 z dnia 31 października 2018 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KPPSP, PCPR) w zakresie zadań zleconych  

oraz zadań własnych na rok 2018. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 2247/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 listopada 
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 po stronie dochodów w zakresie zadań 
zleconych i zadań własnych, dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych oraz dokonanie 
zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
po stronie wydatków dla: 
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i zadań 

własnych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.1.378.2018 z dnia 24 października 2018 r.; 
2) Nr FB-I.3111.1.382.2018 z dnia 26 października 2018 r.; 
3) Nr FB-I.3111.1.396.2018 z dnia 29 października 2018 r.; 
4) Nr FB-I.3111.1.398.2018 z dnia 31 października 2018 r. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań 
własnych w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe  
i dotyczą zwiększenia o 411,00 zł kwoty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2927E Pałczew – Wardzyn" oraz zmniejszenia o 411,00 zł kwoty na zadanie  
pn. „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej 
w Justynowie”. 

Zmiany między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi nie spowodują zmiany zakresu 
rzeczowego zadań oraz nie przekroczą 20 % planowanych nakładów inwestycyjnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2249/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 listopada 
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie wniosku Skarbnika Powiatu). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych  
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i polegają na zwiększeniu 
o kwotę 8 500,00 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na rzecz Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód i zmniejszeniu o kwotę 8 500,00 zł w rozdziale 85395 
Pozostała działalność w ramach Wydziału Finansowo – Księgowego. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Skarbnika Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2251/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 listopada 
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu dokonuje się zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych 
oraz dokonanie zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Skarbnika Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

13. Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie umowy użyczenia nieruchomości położonej  
w gminie Tuszyn, obrębie Szczukwin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 193/1, celem umożliwienia demontażu i przeniesienia ogrodzenia. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 
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Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
przedstawił wniosek o zatwierdzenie projektu umowy użyczenia nieruchomości 
położonej w gminie Tuszyn, obrębie Szczukwin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 193/1, celem umożliwienia demontażu i przeniesienia ogrodzenia. 

Pan Biliński poinformował, że w dniu 29 października 2018 r. dokonano wypłaty 
odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Szczukwin, oznaczoną 
w ewidencji gruntów nr 193/1 o powierzchni 0,0056 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 2929E. 

Na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 26 października 2018 r. osobom 
fizycznym wypłacono należne odszkodowanie jedynie za grunt.  
Jednocześnie poprzedni właściciele tej nieruchomości zobowiązali się zdemontować 
ogrodzenie z prefabrykatów wraz z bramą i furtką wykonaną ze stali o długości 
całkowitej 21,5 m i wysokości 1,5 m z działki 193/1. 

W związku z tym zaistniała potrzeba zawarcia umowy użyczenia działki nr 193/1 na rzecz 
byłych właścicieli ww. działki, celem umożliwienia im demontażu i przeniesienia 
przedmiotowego ogrodzenia. 

Mając na względzie powyższe Pan Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie projektu umowy użyczenia nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, 
obrębie Szczukwin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193/1. 

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomość wraz z naniesieniami w postaci ogrodzenia  
z prefabrykatów wraz z bramą i furtką wykonaną ze stali o długości całkowitej 21,5 m 
i wysokości 1,5 m, położona w gminie Tuszyn, obręb Szczukwin, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 193/1 o powierzchni 0,0056 ha, która na mocy ostatecznej 
decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 27 czerwca 2018 r., zatwierdzającej podział 
nieruchomości o numerze ewidencyjnym 193 o powierzchni 1,50 ha, została wydzielona 
pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej nr 2929E i przeszła na własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dniem 18 lipca 2018 roku. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu wraz z projektem umowy użyczenia stanowią 
załączniki nr. 13 – 14 do protokołu. 

Pani Skarbnik dodała, że biorący do używania rezygnuje z wszelkich roszczeń względem 
użyczającego z tytułu poniesionych nakładów na użyczaną nieruchomość oraz naniesienia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek o zatwierdzenie umowy użyczenia nieruchomości położonej  
w gminie Tuszyn, obrębie Szczukwin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  
nr 193/1, celem umożliwienia demontażu i przeniesienia ogrodzenia. 

14. Rozpatrzenie wniosku Starosty Tomaszowskiego o skierowanie dziecka na zajęcia 
rewalidacyjno – wychowawcze realizowane w SOSW w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 
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Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
poinformowała o wniosku Starosty Tomaszowskiego o skierowanie 6-letniego dziecka 
zamieszkałego na terenie powiatu Tomaszowskiego na zajęcia rewalidacyjno –
wychowawcze realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Koluszkach. 

W przypadku przyjęcia tego dziecka nie byłoby ono wykazane w Systemie Informacji 
Oświatowej i nie byłaby przyznawana subwencja. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że w ubiegłym roku miała miejsce podobna sytuacja, 
wtedy wystąpienie wpłynęło w późniejszym terminie i zostało rozpatrzone negatywne. 

Pani Szelest dodała, że ze względu na możliwość realizacji tych zajęć w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim nie ma konieczności 
przyjmowania tego dziecka do SOSW w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu negatywnie 
rozpatrzył wniosek Starosty Tomaszowskiego o skierowanie dziecka na zajęcia 
rewalidacyjno – wychowawcze realizowane w SOSW w Koluszkach. 

15. Rozpatrzenie pisma dyrektora I LO w Koluszkach dotyczącego zatrudnienia 
pracownika na zastępstwo za sekretarza szkoły. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest przedstawiła wystąpienie dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach z prośbą o zatrudnienie osoby na zastępstwo za panią sekretarza Szkoły, 
przebywającą na zwolnieniu lekarskim, płatnym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Ewentualne koszty zatrudnienia to wydatek rzędu 468,20 zł (dodatek za wysługę lat). 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
pismo dyrektora I LO w Koluszkach dotyczącego zatrudnienia pracownika na zastępstwo 
za sekretarza szkoły. 

16. Rozpatrzenie wniosku rodzica dziecka o skierowanie do zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w SOSW w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informację o wniosku rodzica dziecka 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, o skierowanie do zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w SOSW w Koluszkach. 

Dyrektor SOSW przewiduje możliwość realizacji tych zajęć w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo. 
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Pozostałe godziny zajęć mogłyby być realizowane w ramach programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
wniosek rodzica dziecka o skierowanie do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka realizowanych w SOSW w Koluszkach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Kuratorium 
Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup książek, 
niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1 w Koluszkach, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” – Priorytet 3. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie 
wniosku do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego  
w formie dotacji na zakup książek w 2019 r., niebędących podręcznikami do biblioteki 
szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, w ramach programu 
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. 

Program obowiązuje do 2020 roku. 

W ramach tego programu dotychczas zakupiono książki dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że przy ubieganiu się o środki finansowe na taki cel ważna 
jest liczebność szkoły. Przy tej liczebności w ZSP nr 1 istnieje możliwość otrzymania 
dotacji w wysokości maksymalnej 4 000,00 zł. 

W związku z powyższym zaproponowano, aby z projektu budżetu powiatu łódzkiego 
wschodniego na 2019 rok przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł 
na wymagany wkład własny (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – 
Pozostała działalność, § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek), w celu 
uzyskania wsparcia, o którym mowa. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego 
w formie dotacji na zakup książek, niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, w ramach programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Zarząd Powiatu podjął  
w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Do podpisania wniosku, o którym mowa, upoważniono: 
1) Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego, 
2) Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz zmiany 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.) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła informacje  
na temat 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. 

Pani Redmann dodała, że jest to drugie postępowanie, ponieważ w ramach pierwszej 
procedury nie wpłynęła żadna oferta. 
W bieżącym postępowaniu od 3 firm ubezpieczeniowych wpłynęły zapytania do treści 
SIWZ, na które udzieliła odpowiedzi komisja przetargowa powołana do przygotowania 
i przeprowadzenia tego postępowania z udziałem przedstawiciela Brokera. 

Zapytania dotyczyły zagadnień technicznych (wydłużenie z 7 do 10 dni wymaganego 
terminu dotyczącego konieczności informowania stron), ale także zapewnienia auta 
zastępczego za samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym 
drugim przypadku koszty ubezpieczenia wszystkich pojazdów byłyby o wiele wyższe). 

W związku z powyższym, po uwzględnieniu zapytań do SIWZ zaistniała konieczność 
zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego 
postępowania przetargowego i jednocześnie przedłużenie terminu składania ofert  
do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 10:00 (poprzednio: do dnia 9 listopada 2018 r.). 

Kopia wniosku w tej sprawie skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiany 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. i podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą 
załącznik nr 18 do protokołu. 

Kopia informacji o zmianie SIWZ stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydz. Or.) 
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Pani Redmann przypomniała, że zgodnie z podjętą uchwałą 2 z 3 punktów (punkty: 
w Andrespolu, w Koluszkach i w Starostwie Powiatowym w Łodzi) powinny być 
obsługiwane przez organizacje pozarządowe (1 organizacja w zakresie nieodpłatnej 
pomocy prawnej i 1 organizacja w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego). 

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

Zadanie, o którym mowa będzie finansowane z dotacji celowej udzielonej Powiatowi 
Łódzkiemu Wschodniemu z budżetu państwa. 

Zadanie ma być realizowane w całości w 2019 roku, w przeciętnym wymiarze 5 dni  
w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. 

Oferty należy składać do dnia 29 listopada 2018 r. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 20 
do protokołu. 

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2019 roku i ustalenia regulaminu jej pracy. 

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

Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie Komisji 
Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2019 roku. 
Skład Komisji: 

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

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Iwona Walter-Wisiałkowska – Sekretarz 
Powiatu, 
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3) Członek Komisji – Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu, 
4) Członek Komisji – Ewelina Jeżyna – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, 
5) Członek Komisji – Jerzy Gensler – radca prawny Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Pani Naczelnik dodała, że na chwilę obecną Wojewoda Łódzki nie oddelegował 
przedstawiciela do udziału w pracach komisji. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu powołał Komisję 
Konkursową opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację  
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej  
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku i ustalił regulamin jej pracy. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 21 
do protokołu. 

21. 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 zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę 2 625,00 zł w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.404.2018 z dnia 2 listopada 2018 roku. 

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 22 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 2257/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 listopada  
2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu o dokonanie zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie dochodów  
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oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie 
zadań własnych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.404.2018 z dnia 2 listopada 2018 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 23 
do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Zmiany obejmują zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziału 75109 Wybory  
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów  
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16,00 zł w § 4120 Składki na Fundusz Pracy  
i zmniejszeniu o kwotę 16,00 zł w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane 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, stanowiącą 
załącznik nr 24 do protokołu. 

24. Omówienie przebiegu LVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Podczas LVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która odbyła się w dniu 
26 października 2018 roku, Rada Powiatu podjęła 15 uchwał. 

Szczegółowe informacje na temat Sesji Rady zostały ujęte w pisemnej informacji 
z LVII Sesji Rady Powiatu, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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25. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Dyrektor Łużniak poinformowała, że otrzymano 3 147 000 zł na realizację 
projektu Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, 
Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, który będzie 
realizowany od 1 kwietnia 2019 roku. 

Projekt będzie realizowany przez okres 3 lat na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pani Naczelnik Redmann poinformowała, że w związku z prowadzonym 
postępowaniem pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” w ramach zadania nr 1, obejmującego 
usługę ubezpieczenia w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
wpłynęła 1 oferta, która przekracza wartość szacunkową dla tego zadania  
w wysokości 427 713,24 zł o kwotę 13 154,32 zł. 

Po „rozdzieleniu” tej kwoty oferty na wszystkie podmioty (jednostki) podlegające 
ubezpieczeniu, byłaby duża rozpiętość jeśli chodzi o składkę ubezpieczeniową 
obecnie obowiązującą (np. szkół, domów pomocy społecznej), a przyszłą składką. 

Pani Redmann poinformowała, że po dokonaniu wyboru oferty ubezpieczeniowej, 
do poszczególnych jednostek zostaną przesyłane ankiety do jednostek 
organizacyjnych, na podstawie których zostanie przeprowadzona symulacja kosztów 
ubezpieczenia, aby oszacować wysokość środków koniecznych do zabezpieczenia  
na ten cel w budżecie. 

Pani Naczelnik poinformowała, że jednostki miały zabezpieczone środki finansowe 
w takiej samej wysokości, jak dotychczas ponoszone koszty na ubezpieczenie. 
Zwiększenie tych kwot wynika z tego, że dotychczas mienie Powiatu było 
ubezpieczone wg stawki: wartość mienia x 0,02, natomiast w tegorocznej ofercie 
ubezpieczeniowej stawka została określona następująco: wartość mienia x 0,15. 

Mając na uwadze tak znaczne różnice i kosztów ubezpieczenia w porównaniu  
do poprzednich stawek, zaproponowano powtórzenie procedury wyłonienia 
wykonawcy na Ubezpieczenie Powiatu. 

Na przyszłe posiedzenia Zarządu Powiatu zostanie przygotowany projekt uchwały  
w sprawie unieważnienia zamówienia w postępowaniu 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 1). 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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 Dyskutowano na temat zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. 

W ramach planowanych zadań uwzględniono: 

– „Budowę kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”, 

– „Przebudowę drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II, 

– „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków” – etap II, 

– „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E 
w miejscowości Brójce”, 

– „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, 
gm. Brójce”, 

– „Przebudowę drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów 
i Lisowice”, 

– „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”, 

– „Przebudowę drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez 
budowę ścieżki rowerowej”, 

– „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami 
kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym  
a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”, 

– „Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu  
dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Koluszki”, 

– „Przebudowę drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko”, 

– „Przebudowę drogi powiatowej nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości 
Bronisin Dworski”, 

– „Przebudowę drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 
500-lecia do cieku Struga”, 

– „Przebudowę drogi powiatowej nr 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu  
z drogą gminną”, 

– „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2929E  
w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana”, 

– „Przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”, 

– „Modernizację ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol”, 

– „Budowę systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie  
e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”, 

– „Wymianę 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 
w Łodzi”, 

– „Modernizację wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku 
położonego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3”, 

– „Wymianę ogrodzenia w ZSP nr 1 w Koluszkach”, 
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– „Termomodernizację budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze” (pierwotnie uwzględniono 2 zadania: „Pokrycie dachu 
budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze papą 
termozgrzewalną wraz z orynnowaniem” i „Wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze”), 

– „Przebudowę budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ  
w ramach Centrum usług Środowiskowych „CUŚ””, 

– „Modernizację nawierzchni korytarza w budynku Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach”, 

– „Rewaloryzację parku w Lisowicach” – etap II, 

– „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”. 

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych do realizacji na 2019 rok  
zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zawarte w zestawieniu przedstawionym 
przez Panią Skarbnik, stanowiącym załącznik nr 26 do protokołu. 

W ramach działu 801 w szkołach i placówkach na wynagrodzenia i pochodne 
zaplanowano 8 829 468 zł, na realizację zadań statutowych – kwotę 1 194 221 zł,  
na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 11 125 zł. 

Ponadto na projekt „Simply the Best – uczniowskie praktyki w Grecji zaplanowano 
20 285,60 zł. 

W dziale 854 na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1 488 202 zł, na realizację 
zadań statutowych – kwotę 394 291 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
kwotę 5 220 zł. Ponadto w ramach dotacji przewidziano kwotę 12 000 zł. 

Łącznie w projekcie budżetu na 2019 rok w dziale 801 i 854 zaplanowano 
11 654 812,60 zł. 

Omówiony projekt planowanych wydatków szkół i placówek w 2019 roku stanowi 
załącznik nr 27 do protokołu. 

Projekt budżetu (II) w zakresie planowanych wydatków na 2019 rok w dziale 801 
i 854 w zestawieniu do planu finansowego na dzień 30 września 2018 r. oraz 
przewidywanego wykonania 2018 roku z dnia 21 września 2018 r. stanowi 
załącznik nr 28 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępnym projektem Raportu z Wykonania Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za okres od 1 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o zatwierdzenie umowy użyczenia 
nieruchomości położonej w gminie Tuszyn, obrębie Szczukwin, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 193/1, celem umożliwienia demontażu i przeniesienia 
ogrodzenia. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Starosty Tomaszowskiego  
o skierowanie dziecka na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora I LO w Koluszkach dotyczące 
zatrudnienia pracownika na zastępstwo za sekretarza szkoły. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek rodzica dziecka o skierowanie do zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych w SOSW w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2245/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody 
na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót 
dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny  
Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”” – 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 2246/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów  
i Lisowice” – 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”. 

3) Nr 2247/2018 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”. 

4) Nr 2248/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (KPPSP, PCPR) 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”. 

5) Nr 2249/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału RGRiOŚ) – 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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6) Nr 2250/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
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”. 

7) Nr 2251/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na rok 2018 (na podstawie wniosku Skarbnika 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”. 

8) Nr 2252/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PUP Łódź – Wschód) 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”. 

9) Nr 2253/2018 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Kuratorium 
Oświaty w Łodzi o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na zakup 
książek, niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół 
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Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, w ramach programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 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”. 

10) Nr 2254/2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz zmiany 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. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

11) Nr 2255/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku – 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 2256/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty  

złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2019 roku i ustalenia regulaminu jej pracy – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

13) Nr 2257/2018 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”. 

14) Nr 2258/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

15) Nr 2259/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych  
na rok 2018 (na wniosek 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”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Ewa Gładysz   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ……………………….. 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 

Małgorzata Lesiak  ……………………….. 


