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PROTOKÓŁ NR 62/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 18 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,  

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

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

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

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

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 61/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów częściowego 
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie 
Miasta Łodzi. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie 
ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych, 
mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
działających na terenie Miasta Łodzi. 

Zaproponowano ustalenie miesięcznej kwoty dofinansowania uczestnictwa 1 osoby 
niepełnosprawnej z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztatach Terapii 
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Zajęciowej na terenie Miasta Łodzi, w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 
30 września 2019 r. w wysokości 164,78 zł, natomiast w terminie od dnia 1 października 
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 175,88 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał aneks 
do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Łodzi. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  
w 2020 r. 
 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano  
przystąpienie przez Powiat Łódzki Wschodni do realizacji „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” w 2020 r. finansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Omawiany projekt uchwały został przygotowany w związku z przyjęciem przez Zarząd 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur i kierunków 
działań „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku. 

Pani Dyrektor nadmieniła, że Program zawiera nowe obszary wsparcia: 

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; 
2) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji 

infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. 

Strategicznym celem Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu 
osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo 
i społecznie. Pomoc finansowa w ramach Programu skierowana jest do powiatów,  
gmin, organizacji pozarządowych na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Realizatorem Programu są jednostki samorządu terytorialnego, które przyjmą 
zaproszenie do uczestnictwa w Programie i będą postępowały zgodnie z trybem 
określonym w procedurach realizacji Programu. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w uzasadnieniu do przedłożonego projektu 
uchwały Rady Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi  
załącznik nr 3 do protokołu. 
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6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie realizacji zadań finansowanych 
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
przystąpienie przez Powiat Łódzki Wschodni do realizacji rządowego programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. 

Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równorzędne do wskazanych stopni niepełnosprawności, które wymagają usługi 
Asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym. 

Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym 
wsparcie w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym. 

Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, 
którego ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. 

Pani Urszula Łużniak poinformowała, że w ramach tego programu zaplanowano 
uczestnictwo 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności  
i na 2019 rok pozyskano na ten cel środki finansowe w wysokości 7 422,46 zł. 

W ramach wskazanej kwoty zostanie sfinansowane wynagrodzenie asystenta osobistego 
osoby niepełnosprawnej, ubezpieczenie roczne oraz zwrot kosztów dojazdu asystenta. 

Pani Dyrektor przedstawiła również wymagania, jakie powinien spełniać asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej. 

Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia  
przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia, a w związku 
z tym nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy 
funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 
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7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie podziału środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację 
rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”–edycja 2019–2020. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie podziału środków Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, w następujący sposób: 

1) rok 2019 – kwota ogółem 7 422,46 zł, w tym: 

a) zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – 6 300,00zł, 

b) ubezpieczenie NNW lub OC asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej –
87,54 zł, 

c) pokrycie kosztów dojazdu asystenta do osoby niepełnosprawnej – 998,00 zł, 

d) koszty obsługi programu nie większe niż 0,5% kwoty przekazanej na realizację 
programu – 36,92 zł; 

2) rok 2020 – kwota ogółem 89 069,54 zł, w tym: 

a) zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – 75 600,00 zł, 

b) ubezpieczenie NNW lub OC asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – 
1 050,00 zł, 

c) pokrycie kosztów dojazdu asystenta do osoby niepełnosprawnej – 11 976,46 zł, 

d) koszty obsługi programu nie większe niż 0,5% kwoty przekazanej na realizację 
programu – 443,08 zł. 

 Środki Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zostaną wydatkowane  
i rozliczane zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Łódzkim i będą przeznaczone 
na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizacją usług asystenta.  

Wydatki w ramach Projektu będą uznane za wydatki kwalifikowane, jeżeli zostaną 
poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 
2019 r. oraz od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożony 
projekt i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej dofinansowania 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w formie dotacji zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda 
źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 
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Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że Powiat Łódzki Wschodni składał wniosek do Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  
na realizację zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” 
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach”. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że wniosek uzyskał pełną kwotę dofinansowania,  
tj. w wysokości 45 000,00 zł, w związku z tym Pani Szelest wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o akceptację warunków umowy dotyczącej dofinansowania 
ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji zadania: „Utworzenie pracowni 
edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach”. 

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 50 000,00 zł. 

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy będzie weksel własny in blanco  
wraz z deklaracją wekslową. 

Zadanie mowa będzie realizowane w okresie od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 
31 sierpnia 2020 roku.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
warunki umowy dotyczącej dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie 
dotacji zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy 
I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej dofinansowania 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w formie dotacji zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej  
pn. „Eko – badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania: „Utworzenie 
pracowni edukacyjnej pn. „Eko – badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Koluszkach” oraz uzyskaniem dofinansowania w wysokości 45 000,00 zł, 
Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację  
warunków umowy dotyczącej dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie 
dotacji ww. zadania.  

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 50 000,00 zł. 

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy będzie weksel własny in blanco  
wraz z deklaracją wekslową. 

Termin realizacji zadania ustalono od dnia 23 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
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 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował warunki 
umowy dotyczącej dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji 
zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko – badacze” przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powierzenia Gminie Koluszki  
do realizacji w 2020 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach, powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę 
publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie 
porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją 
siedzibę na obszarze powiatu. 

Biorąc pod uwagę, że Powiat Łódzki Wschodni nie jest organem prowadzącym dla żadnej 
biblioteki publicznej, należy realizację tego zadania przekazać innej jednostce  
samorządu terytorialnego, która prowadzi bibliotekę publiczną na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego.  

Pani Naczelnik przypomniała, że Powiat Łódzki Wschodni corocznie zawiera 
porozumienie z Gminą Koluszki, w którym są określane zadania, jakie powinna 
realizować powiatowa biblioteka publiczna. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok została zaplanowana na ten 
cel kwota 28 000,00 zł.  

Burmistrz Koluszek poinformował, że w 2020 roku Gmina Koluszki zamierza przyjąć  
przedmiotowe zadanie do realizacji i zaakceptował ww. kwotę dotacji. 

W związku z tym w projekcie uchwały zaproponowano powierzenie Gminie Koluszki 
do realizacji w 2020 roku zadanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które będzie wykonywane za pośrednictwem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi  
załącznik nr 8 do protokołu. 
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11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  
na 2020 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń  
i opinii dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 
Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi,  
al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra  
Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych 
poradnia może udzielać pomocy uczniom na podstawie porozumienia zawartego między 
organami prowadzącymi poradnie. 

Pani Naczelnik poinformowała, że Łódzki Kurator Oświaty wskazał Specjalistyczną 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami 
Rozwojowymi w Łodzi przy al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86, do wydawania orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 
niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

W związku z tym istnieje konieczność podpisania na 2020 rok porozumienia pomiędzy 
Powiatem Łódzkim Wschodnim a Miastem Łódź, będącym organem prowadzącym 
dla tej Poradni. 

Porozumienie będzie obowiązywało w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 
31 grudnia 2020 roku. 

Kwota przekazywanej na ten cel dotacji dla Miasta Łódź jest uzależniona od ilości  
i zakresu wydawanych orzeczeń. 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje na temat wysokości środków 
finansowych wydatkowanych na ten cel w 2019 roku (około 24 tys. zł).  

Dyskutowano na temat możliwości realizacji tych zadań w przyszłości przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
do przedstawionego projektu uchwały i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, 
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. 
do 31.12.2022 r.”. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.” – znak Or.272.1.12.2019 oraz jego 
zakończeniem poprzez dokonane wyboru oferty i zawarcie umowy z wyłonionym 
wykonawcą, przedstawia do zatwierdzenia protokół z ww. postępowania. 

Pani Sekretarz przypomniała wysokość środków finansowych jakie Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na realizację ww. zadania oraz, że w przedmiotowym 
postępowaniu zostały złożone dwie oferty. 

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert wyłoniono wykonawcę tego zadania 
i dokonano wyboru oferty złożonej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO 
Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, 90 – 060 Łódź, ul. Nawrot 12,  
jako najkorzystniejszej, z kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 
373 495,50 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
ww. postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS 
w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” (oznaczenie sprawy Or.272.1.13.2019). 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków 
DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” (oznaczenie sprawy Or.272.1.13.2019)  
oraz jego unieważnieniem na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przedstawia do zatwierdzenia protokół z ww. postępowania. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
ww. postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS 
w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” (oznaczenie sprawy Or.272.1.16.2019). 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa 
budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” (oznaczenie sprawy 
Or.272.1.16.2019) oraz jego unieważnieniem na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przedstawia do zatwierdzenia protokół z niniejszego 
postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
ww. postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy o wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych 
na terenie gminy Andrespol w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z trzecim postępowaniem 
dotyczącym wykonania usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie 
gminy Andrespol w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 20 kwietnia 2020 r., 
przeprowadzonym w trybie konkursu ofert, w ramach zaproszenia do składania ofert 
zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
oferty złożyło 2 wykonawców: 

1) Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD – DROG” Stanisława Polus, 95 – 040 
Koluszki, ul. Zawiła 23, za cenę 91 100,00 zł netto/ 98 388,00 zł brutto; 

2) „ŚCINKA DRZEW I OGRODY USŁUGI TRANSPORTOWE I RÓŻNE” Bogdan Owczarski 
ul. Wiączyńska 41, 92-760 Łódź, za cenę 317 500,00 zł netto/ 342 900,00 zł brutto. 
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Pan Naczelnik poinformował, że wskazane kwoty stanowią limit przewidywanych 
wydatków (zobowiązań), do którego na podstawie zawartej umowy może być 
realizowane zadanie.  

Pan Burzyński przypomniał również kwoty, jakie oferowano w dwóch poprzednich 
postępowaniach za wykonanie tego zadania (150 tys. zł i 160 tys. zł). 

Obecnie najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Drogowe „BUD – DROG” Stanisława Polus, w związku z tym Pan Naczelnik wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty tego wykonawcy  
oraz o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z ww. firmą, za kwotę do limitu: 98 388,00 zł 
brutto. Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie usługi zimowego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. 
do dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 
do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku: Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału EiSS, 
Dyrektora DPS w Lisowicach, Dyrektora PCPR, Komendanta Powiatowego PSP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów: 
a) 75020 Starostwa powiatowe, 
b) 75095 Pozostała działalność; 

2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów: 
a) 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 
b) 80115 Technika, 
c) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 
d) 80120 Licea ogólnokształcące, 
e) 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 
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f) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 
g) 80195 Pozostała działalność; 

4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów: 
a) 85202 Domy pomocy społecznej, 
b) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie  

5) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów: 
a) 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 
b) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
c) 85406 Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 
d) 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Skarbnika Powiatu; 

2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 

3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

5) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych  
na rok 2019 (dotyczy następujących jednostek: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP, 
KP PSP, DPS w Lisowicach, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 576/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 grudnia 2019 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie się zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie  
zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków, dla: 

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

2) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 

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



12 

 

4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań 
własnych; 

5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 

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

7) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 

8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Skarbnika Powiatu; 

2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 

3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

5) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 16 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych  
na rok 2019 (dotyczy następujących jednostek: PINB, KP PSP, PUP Łódź – Wschód,  
PCPR, PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

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

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
w zakresie zadań zleconych; 

3) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych; 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i zadań 
własnych; 

5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 
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Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami, 

2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany 

3) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 

4) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 

5) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, rozdziału 
85295 Pozostała działalność, 

6) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321  
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy 
pracy, 

7) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 
psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 
Pozostała działalność. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 

1) Skarbnika Powiatu; 

2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 

3) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 

4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego; 

5) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego; 

6) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 

7) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę,  
która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu sporządzania informacji 
o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie zasad i trybu 
sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z rzeczywistością przygotowanie danych 
niezbędnych do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego oraz  
ich terminowe przesłanie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ponoszą 
kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Naczelnicy: 
Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska i Wydziału Geodezji i Kartografii. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wprowadził zasady  
i tryb sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie 
należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Rejestrze Należności 
Publicznoprawnych. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
wyrażenie zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w Rejestrze Należności Publicznoprawnych oraz określenie rodzaju tych należności. 

Pani Skarbnik poinformowała, że Rejestr został wprowadzony poprzez nowelizację 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzona ustawą z dnia 
7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w ułatwieniu dochodzenia wierzytelności 
i ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.  

Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, gromadzi się w nim informacje o należnościach pieniężnych 
podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu 
skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego. 

Organ prowadzący rejestr ujawnia w nim dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych 
wraz z odsetkami wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł. 

Wierzyciel wprowadza do rejestru, zmienia w rejestrze lub wykreśla z rejestru dane  
za pośrednictwem funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony 
jest rejestr, dostępny na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący 
rejestr (Szefa Krajowej Administracji Skarbowej). 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawiony projekt uchwały i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, 
która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowała dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 
do uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie 
dochodów bieżących o kwotę per saldo 527 368,60 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów 
powiatu w wysokości 203 257,00 zł; 

2) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększającej plan dotacji na realizację zadań 
bieżących o kwotę 87 516,00 zł; 

3) zwiększenia planu dochodów z tytułu: 

a) wpływów z opłaty komunikacyjnej – zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł, 

b) wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł, 

c) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – zwiększenie o kwotę 23 500,00 zł, 

d) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie 
o kwotę 30.000,00 zł; 

4) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
oraz przewidywanego wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 1 095,60 zł. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 527 368,60 zł, w tym: 

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 530 511,60 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 4 880,00 zł, 

b) 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, 

c) 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 395 569,00 zł, 
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d) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 2 121,60 zł, 

e) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 548,00 zł, 

f) 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 87 516,00 zł, 

g) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 9 637,00 zł; 

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 143,00 zł w związku  
z rozliczeniem zadań inwestycyjnych: 

a) pn. „Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi powiatowej nr 2921E 
na ulicy Głównej w Janówce” – zmniejszenie o kwotę 1 513,00 zł, 

b) pn. „Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze powiatowej nr 1151E  
w Wiączyniu Dolnym” – zmniejszenie o kwotę 1 630,00 zł. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi 
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72 108,00 zł. 

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 zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023, która stanowi załącznik nr 20  
do protokołu. 

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowała dokonanie zwiększenia planu dochodów bieżących  
oraz zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 
ogółem o kwotę per saldo 439 852,60 zł, w tym: 

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 442 995,60 zł; 

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3 143,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie następujących zmian: 

1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 
w 2019 r.; 

2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 
roku; 

3) planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
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wodnej w 2019 roku 

 przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z analizy 
przewidywanego wykonania w zakresie następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

1) 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 1 885,00 zł w ramach wpływów 
z różnych dochodów; 

2) 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 9 410,00 zł z tytułu udostępniania 
danych z zasobu geodezyjno – kartograficznego; 

3) 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 8 751,00 zł z tytułu wpływów 
z opłat, lat ubiegłych oraz różnych dochodów; 

4) 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 2 121,60 zł na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego; 

5) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 
zwiększenie o kwotę 238 400,00 zł z tytułu: 
a) wpływów z opłaty komunikacyjnej – zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł; 
b) wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł; 
c) wpływów z opłat za koncesje i licencje – zwiększenie o kwotę 2 900,00 zł; 
d) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – zwiększenie o kwotę 23 500,00 zł; 
e) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie 

o kwotę 30 000,00 zł; 

6) 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 216 058,00 zł z tytułu uzupełnienia 
subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów – 
203 257,00 zł oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu 
oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi – 12 801,00 zł; 

7) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 548,00 zł z tytułu dochodów 
realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach  
– 479,00 zł oraz Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – 69,00 zł; 

8) 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 45 367,00 zł z tytułu dochodów 
realizowanych przez: 
a) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zmniejszenie o kwotę 42 367 zł 

w związku z rozliczeniem wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy 
oraz w związku ze zmianą ustawy Prawo farmaceutyczne, 

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł 
w związku z rozliczeniem wpływów z tytułu odpłatności za pobyt uczestników 
w Dziennym Domu Pomocy; 
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9) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 222,00 zł 
w ramach rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności;  

10) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 9 637,00 zł z tytułu 
dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Koluszkach – 6 020,00 zł i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach 
– zwiększenie o kwotę 3 617,00 zł; 

11) 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 1 957,00 zł w związku z rozliczeniem dochodów 
związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 442 995,60 zł w związku 
z realizacją zadań statutowych realizowanych w działach: 

a) 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 4 880,00 zł, 

b) 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, 

c) 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 395 569,00 zł, w tym: 

– w ramach rozdziału 75020 Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 
21 899,00 zł; 

– w ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 
373 670,00 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego i Apelacyjnego 
w Łodzi dotyczącym rozliczenia zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”; 

d) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 2 121,60 zł; 

e) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 548,00 zł; 

f) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 9 637,00 zł; 

2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 143,00 zł w związku 
z rozliczeniem następujących zadań inwestycyjnych: 

a) „Montaż progów zwalniających z oznakowaniem drogi powiatowej nr 2921E 
na ulicy Głównej w Janówce” – zmniejszenie o kwotę 1 513,00 zł; 

b) „Wymiana ścieków podchodnikowych w drodze powiatowej nr 1151E 
w Wiączyniu Dolnym” – zmniejszenie o kwotę 1 630,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmiany planu dotacji celowych udzielanych 
z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r. przedstawionego w załączniku 
Nr 2.1 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2019 rok. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku 
z przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania budżetu w zakresie 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

1) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmiana dokonana 
na podstawie wniosku złożonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej o przesunięcie kwoty 2 310,00 zł z grupy „wynagrodzenia 
i pochodne” do grupy „zadania statutowe”; 

2) 755 Wymiar sprawiedliwości – zmiana dokonana w związku ze zmianą klasyfikacji 
budżetowej wydatków związanych ze świadczeniem usług w ramach nieodpłatnej 
pomocy prawnej; przesunięcie kwoty 126 060,00 zł z grupy „zadania statutowe” 
do grupy „dotacje na zadania bieżące”; 

3) 801 Oświata i wychowanie – zmiana obejmuje przesunięcie kwoty 45 889,00 zł 
z grupy „zadania statutowe” do grupy „wynagrodzenia i pochodne” w celu 
zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli; 

4) 852 – Pomoc społeczna – zmiana dokonana na podstawie: 

a) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o przesunięcie 
kwoty 50.186,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania 
statutowe” w związku z dużą absencją chorobową pracowników; 

b) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przesunięcie 
kwoty 6.668,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania 
statutowe”; 

5) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmiana zostaje dokonana 
na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
o przesunięcie kwoty 14 526,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy 
„zadania statutowe” w ramach rozdziału 85321 Zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności; 

6) 855 – Rodzina – zmiana dokonana na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w związku z rozliczeniem wydatków związanych 
z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 

24. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Omawiano potrzeby w zakresie opieki dziennej oraz zasadność funkcjonowania 
Dziennego Domu Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. 

Pani Urszula Łużniak poinformowała o przystąpieniu przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA – CD” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
 2020 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. Partnerami projektu są: 
1) Gmina Andrespol / Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu; 
2) Gmina Tuszyn / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie; 
3) Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi. 

Na realizację Projektu zaplanowano ponad 9 mln zł.  

W ramach tego Projektu planowana jest kontynuacja prowadzenia Dziennego Domu 
Pomocy oraz zwiększenie liczby uczestników. 

 Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z wyrażeniem zgody Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na wydłużenie terminu zakończenia 
projektu: „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków 
DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” do dnia 30 listopada 2021 roku, 
złożono wniosek o podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie tego projektu. 

Dodał, że po konsultacji z opiekunem projektu w Urzędzie Marszałkowskim 
stwierdzono, że istnieje możliwość ogłoszenia kolejnego przetargu na to zadanie. 

W związku z tym Pan Naczelnik zamierza jeszcze w 2019 roku przedstawić 
Zarządowi projekty uchwał w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia tego postępowania oraz w sprawie 
zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania. 
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 Pani Skarbnik poinformowała, że w dniu 12 grudnia 2019 r. w Sądzie Apelacyjnym  
w Łodzi odbyła się rozprawa dotyczącą pozwu złożonego przez Jarosława 
Zielińskiego – właściciela Firmy „Budmont” (dotyczy termomodernizacji Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach) z powództwa przeciwko Powiatowi 
Łódzkiemu Wschodniemu o zapłatę kwoty 588 113,00 zł. 

W dniu 5 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy wydał wyrok 
w przedmiotowej sprawie, uznając roszczenia firmy „Budmont” w części, 
w proporcji 62 % uznając Powiat Łódzki Wschodni odpowiedzialnym za opóźnienia, 
a w 38 % uznając winę firmy „Budmont”. 
Sąd dokonał miarkowania kary w tych proporcjach. 

Wówczas zasądzono od Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz Jarosława 
Zielińskiego kwotę 364 669,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi dla kwot: 

– 328 221,55 zł od dnia 16 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., 

– 36 447,78 zł od dnia 17 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 
oraz dalszymi odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie liczonymi 
od kwoty 364 669,33 zł od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty. 

W związku z tym wystąpiono z powództwem do Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
przedstawiając argumenty Powiatu, wskazując m.in. podstawową przyczynę 
opóźnienia w realizacji robót, którą był niedobór liczby zatrudnionych na budowie 
pracowników. 

Pani Skarbnik poinformowała, że Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok  
i oddalił powództwo w pozostałym zakresie. 

Biorąc pod uwagę zaistniały stan rzeczy, pan Jerzy Gensler – radca prawny 
Starostwa Powiatowego w Łodzi (pełnomocnik Powiatu w sprawie) zasugerował, 
aby wnieść o kasację tego wyroku do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu  
II instancji, który jako ostatni orzekał w sprawie oraz o wstrzymanie odsetek 
naliczanych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty. 

W związku z wydanym wyrokiem, zostaną skierowane wystąpienia do Instytucji 
Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego), Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych oraz do Ministra Sprawiedliwości. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi  

1) do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego; 

2) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego 
deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku. 

Skład Orzekający RIO w Łodzi wydał pozytywne opinie w tych sprawach. 
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Uchwała Nr V/261/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały 
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu. 

Uchwała Nr V/262/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok oraz możliwości 
sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2020 roku, stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
na kwotę 1 190,00 zł dokonanej przez Paweł Garnys Passage Cosmetics Laboratory 
z miejscowości Justynów, za decyzję Burmistrza Koluszek, dokonaną w dniu 5 marca 
2019 roku. 

Zaproponowano zaliczenie ww. wpłaty na poczet odsetek od nieterminowej wpłaty 
w wysokości 11,10 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu ww. decyzji 
w wysokości 1 178,90 zł.  

Do zapłaty pozostała kwota należności głównej w wysokości 11,10 zł z tytułu 
zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi 
do dnia zapłaty włącznie (7 % w stosunku rocznym). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i wydał postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które 
stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu podpisał aneks do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów 

częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających 

na terenie Miasta Łodzi. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.; 

2) w sprawie realizacji zadań finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020; 

3) w sprawie podziału środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację rządowego programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020; 

4) w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2020 roku zadania w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2020 rok porozumienia z Miastem Łódź 
w sprawie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niewidomych, 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami 
Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych; 

7) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023; 

8) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 

9) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 570/2019 w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej dofinansowania 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi w formie dotacji zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda 
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źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach” – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 571/2019 w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej dofinansowania 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi w formie dotacji zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko – 

badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach” – uchwałę 

podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 572/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2022 r.” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 573/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS 
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w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” – oznaczenie sprawy Or.272.1.13.2019 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 574/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS 

w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” – oznaczenie sprawy Or.272.1.16.2019 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

6) Nr 575/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy o wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych 

na terenie gminy Andrespol w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 576/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na rok 2019 (na podstawie wniosku: Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału EiSS, 

Dyrektora DPS w Lisowicach, Dyrektora PCPR, Komendanta Powiatowego PSP) 
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 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 577/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019 

(dotyczy: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP, KP PSP, DPS w Lisowicach, PCPR) 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

9) Nr 578/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2019  

(dotyczy następujących jednostek: PINB, KP PSP, PUP Łódź – Wschód, PCPR, PPP) 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

10) Nr 579/2019 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu sporządzania informacji 

o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym 

stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

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


