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PROTOKÓŁ NR 98/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

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

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 97/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego zestawu 
komputerowego z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z zamiarem zakupu, dostawy 
i montażu fabrycznie nowego zestawu komputerowego z oprogramowaniem 
realizowanego w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego 
oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji 
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gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, przeprowadzono 
postępowanie na wyłonienie dostawcy tego sprzętu. 

Pan Naczelnik poinformował, że zadanie w całości zostanie sfinansowane  
w ramach środków przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących 
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

W rezultacie zamieszczenia na stronie internetowej BIP ogłoszenia o ww. zadaniu 
otrzymano odpowiedź od firmy: „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna ul. Nowa 29/31, 
90 – 030 Łódź z ceną 6 763,89 zł brutto. 

W związku z tym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru oferty tej firmy na dostawę i montaż fabrycznie nowego 
zestawu komputerowego z oprogramowaniem w ramach ww. zadania. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty w przedmiotowym postępowaniu i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

5. Przedstawienie informacji o przebiegu negocjacji w sprawie udostępnienia drogi 
powiatowej nr 2912E w Woli Rakowej na potrzeby Centrum Logistycznego Panattoni.  

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że firma Panattoni zamierza wybudować 
centrum logistyczne w Woli Rakowej w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 714 i drogi 
powiatowej nr 2912E, w związku z tym zgłosiła potrzeby korzystania z ww. drogi 
powiatowej w celu prowadzenia transportu bez ograniczeń w zakresie tonażu pojazdów. 

Pan Naczelnik przypomniał, że na tej drodze jest ograniczenie do 12 ton i nadmienił,  
że w trakcie opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brójce 
zwracano uwagę na ten fakt.  

Pan Burzyński poinformował, że firma, która na zlecenie firmy Panattoni zajmuje się 
opracowaniem układu komunikacyjnego wystąpiła do Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z wnioskiem o wprowadzenie zmiany organizacji ruchu poprzez usunięcie ograniczenia 
ruchu pojazdów (12 ton) i dopuszczenie ruchu pojazdów o dowolnej masie całkowitej. 
W rezultacie uzyskała odmowną odpowiedź. 

W konsekwencji firma Pannatoni złożyła oświadczenie o zamiarze przejęcia wszystkich 
warunków gwarancji, jakie obowiązują w związku z realizacją umowy z firmą Larkbud  
Sp. z o.o., która w 2017 roku wykonała przebudowę tej drogi powiatowej i udzieliła 
Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu gwarancji i rękojmi do 2024 roku. 
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Wówczas Zarząd Powiatu uznał, że takie oświadczenie byłoby niewystarczające 
i zarekomendował o zawarcie stosownego porozumienia z Panattoni w tej sprawie.  

Trwają negocjacje dotyczące treści tego porozumienia. 

Ponadto firma Panattoni wystąpił również o umieszczenie w pasie drogowym sieci 
wodociągowej (Ø160) do zaopatrzenia tego centrum logistycznego.  

Sieć wodociągowa od ul. Kościelnej do miejsca budowy nowej drogi mającej kumulować 
ruch, przebiegałaby również w pasie drogowym drogi powiatowej i ponadto miałaby 
zostać poprowadzona pod ścieżką rowerową.  

Pan Naczelnik nadmienił, że takie rozwiązanie techniczne budzi sprzeciw ze strony 
Powiatu, ze względu na umiejscowienie tej ścieżki w nawierzchni asfaltowej. 
Korzystniejszym rozwiązaniem jest przeniesienie tego wodociągu na przeciwną stronę – 
tam znajduje się rów odwadniający oraz pobocze, które powinno mieć szerokość 75 cm.  

Dlatego zażądano od firmy Panattoni przebudowy rowu odwadniającego w taki sposób, 
aby pomiędzy krawędzią istniejącej jezdni, a krawędzią rowu pozostawić 1m gruntu,  
co pozwoli na wykonanie tam pobocza o szerokości 75 cm.  

W odpowiedzi firma Pannatoni zadeklarowała, że przyłącze sieci wodociągowej 
zostanie umiejscowione z zachowaniem wymaganej szerokości pobocza. 

W ocenie Pana Burzyńskiego odtworzenie tego pobocza na tzw. „półce” o szerokości 1m 
stanowiłoby dla Powiatu formę „rekompensaty” za dopuszczenie dodatkowego  
ruchu pojazdów na drodze, a ponadto warunek konieczny bezkolizyjnego umieszczenia 
przyłącza wodociągowego. 

Pan Naczelnik poinformował, że w treści porozumienia, które zostanie zawarte 
pomiędzy Powiatem a firmą Panattoni, będzie również uwzględniony warunek,  
zgodnie z którym poza okresem gwarancji, w przypadku wystąpienia na drodze 
powiatowej symptomów zniszczenia, zamawiający (Powiat) zastrzega możliwość 
przywrócenia dotychczasowej stałej organizacji ruchu.  

Pan Zbigniew Burzyński dodał również, że w ramach prowadzonych prac związanych 
z budową centrum logistycznego transportowane będą materiały, które są „podzielne”, 
a zatem ich przewóz może być prowadzony pojazdami o mniejszym tonażu.  

W ocenie Pana Naczelnika, należy utrzymać zasady odpowiedzialności gwaranta, 
za drogę powiatową w związku z budową centrum logistycznego na tym samym 
poziomie odpowiedzialności jaki obowiązuje z wykonawcą robót drogowych tj. Larkbud. 
Odnośnie umieszczenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej z droga 
wojewódzką nr 714 Firma Panattoni zaproponowała wprowadzenie w treści 
porozumienia zapisu, zgodnie z którym, wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o montaż tej sygnalizacji nie jest równoznaczne z finansowaniem 
ewentualnej budowy. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje i nie zgłosił uwag. 
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6. Przedstawienie informacji o przebiegu uzgodnień lokalizacji zjazdu publicznego 
na ul. Brzezińską w Andrespolu na potrzeby pawilonu handlowego Lidl. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, iż posiada udzielone mu przez Zarząd Powiatu 
pełnomocnictwa do załatwiania spraw dotyczących zjazdów na drogi publiczne, jednakże 
z uwagi na rodzaj i skutki budowy zjazdu dla ruchu na drodze powiatowej przedstawia 
przebieg prowadzonych z projektantem uzgodnień. 
Omawiany przypadek dotyczy przebiegu uzgodnień lokalizacji zjazdu publicznego 
na ul. Brzezińską w Andrespolu na potrzeby pawilonu handlowego Lidl. Dotyczy zjazdu 
na odcinku pomiędzy ul. Rokicińską, a przejazdem kolejowym.  

Biuro projektowe wystąpiło o wykorzystanie istniejącego zjazdu do obsługi pawilonu 
handlowego Lidl. Wizja lokalna w terenie pozwoliła na dokonanie szczegółowych 
pomiarów, które wykazały, że dla tego zjazdu nie są spełnione warunki widoczności,  
co negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

W związku z tym wydano odmowną decyzję na wykorzystanie istniejącego zjazdu  
do celów zjazdu publicznego z drogi do obiektu handlowego. 

W rezultacie doszło do negocjacji rozwiązań.  

W konsekwencji, biuro projektowe przekazało do Starostwa 5 koncepcji dla lokalizacji 
zjazdu publicznego na potrzeby pawilonu handlowego, 3 pierwsze koncepcje zostały 
odrzucone.  

Koncepcja nr 4 przewiduje 2 pasy ruchu od strony Brzezin na wysokości pawilonu Lidl 
(skręt w prawo i jazda na wprost) i 1 pas ruchu z kierunku przeciwnego z możliwością 
skrętu w lewo.  

Koncepcja nr 5 zakłada 2 pasy ruchu od strony ul. Rokicińskiej, z wydzielonym 
lewoskrętem do pawilonu Lidl i bezpośrednim przepuszczeniem ruchu pojazdów 
w stronę Brzezin oraz 1 pas ruchu od strony Brzezin z możliwością jazdy na wprost 
i skrętu w prawo. 

W ocenie projektanta oraz według Pana Burzyńskiego, korzystniejsza jest koncepcja nr 5. 

Wystąpiono również do Gminy Andrespol z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie 
usytuowania tego zjazdu. Wg Gminy korzystniejsze jest rozwiązanie zawarte w ramach 
koncepcji nr 4, które zostało poparte opinią Komisji Infrastruktury Gospodarczej  
Rady Gminy, a jednocześnie Gmina wskazała, że należy skłonić użytkownika zjazdu (Lidl) 
do dokonania wyjazdu dodatkowego do istniejącego wyjazdu – Pan Burzyński nadmienił, 
że to wykracza poza kompetencje zarządcy drogi. 

Zasięgnięto w przedmiotowej sprawie opinii Komendy Powiatowej Policji powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, która zarekomendowała do wdrożenia koncepcję nr 5. 

Pan Naczelnik nadmienił, że biorąc pod uwagę fakt, że organem zarządzający ruchem 
właściwym do zatwierdzenia organizacji ruchu w przypadku dróg powiatowych jest 
Starosta, w związku z pozytywną opinią KPP, zostanie zatwierdzona koncepcja nr 5. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje i nie zgłosił uwag. 
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7. Przedstawienie informacji o przedstawieniu sprawozdań z pracy Nadzorów Wodnych 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, podczas Sesji Rady Łódzkiego 
Wschodniego w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne, Kierownik nadzoru wodnego przedstawia właściwej radzie powiatu 
(miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu. 

Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, kierownik nadzoru wodnego 
przedstawia do końca drugiego kwartału roku następującego po roku, którego dotyczy 
to sprawozdanie. 

Pan Burzyński przypomniał, jaka jest struktura organizacyjna Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i przedstawił informacje na temat obszarów 
działania poszczególnych podmiotów. 

Pan Naczelnik poinformował, że na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
funkcjonuje 7 Nadzorów Wodnych i wszyscy kierownicy tych nadzorów w wymaganym 
terminie złożyli sprawozdania z podejmowanych działań. 
Każde ze sprawozdań zawiera informacje na temat zakresu zadań wykonywanych przez 
poszczególne nadzory, różnego rodzaju mapy oraz dane dotyczące wydatków na ten cel.  

Rada powiatu (miasta), na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 250 ust. 10 
ww. ustawy, może określić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, 
istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodami. 

Na najbliższej Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 31 sierpnia 2020 r. 
zostaną przedstawione roczne sprawozdania z działań podejmowanych przez Nadzory 
Wodne na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 
nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z koniecznością wyłonienia 
inspektora nadzoru archeologicznego celem kierowania badaniami archeologicznymi 
przy zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą  
nr 2913E do granic miasta Łodzi”, przeprowadzono postępowanie mające na celu 
wyłonienie wykonawcy dla tych prac. 

Pan Naczelnik przypomniał, że ww. droga jest zlokalizowana w strefie ochrony 
archeologicznej zapisanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
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i Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na prowadzenie robót drogowych 
w tej strefie pod warunkiem prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru 
nad robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotowego zadania. 

Pan Burzyński wyjaśnił, że nadzór polega na tym, że przy pracach ziemnych uprawniony 
archeolog obserwuje realizację prac budowlanych w celu ewentualnego rozpoznania, 
udokumentowania i zabezpieczenia zabytku archeologicznego. 

W wyniku zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty na prowadzenie tych badań,  
spośród których dwie oferty spełniały wymogi postępowania i zawierały następujące 
ceny za realizację zadania: 2 829,00 zł i 9 840,00 zł. 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ArcheoService, Jadwinin 32C, 95 – 200 
Pabianice, z ceną 2 829,00 zł, w związku z tym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty firmy ArcheoService  
oraz o wyrażenie zgody na określone warunki projektu umowy kierowania badaniami 
archeologicznymi przy zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 
w stronę Romanowa”. 
(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. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej 
od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” (oznaczenie sprawy Or.272.1.7.2020) 
oraz wyłonieniem wykonawcy i zawarciem umowy na realizację przedmiotowego 
zadania, 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 7 
do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”. 

 (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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku 
Pałczew – Modlica” (oznaczenie sprawy Or.272.1.8.2020) oraz  wyłonieniem wykonawcy 
i zawarciem umowy na realizację tego zadania, przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia 
protokół z niniejszego postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół  
ww. postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna”. 

 (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. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze 
powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” (oznaczenie sprawy Or.272.1.9.2020), 
wyłonieniem wykonawcy i zawarciem umowy na realizację przedmiotowego zadania, 
przedstawia Zarządowi 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 9 
do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował o wystąpieniu Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach z prośbą  
o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 14m2 
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z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny – sprzedaży artykułów spożywczych 
zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, na okres od dnia 
2 września 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 roku.  

W piśmie wskazano, że stawka czynszu za wynajem wynosi 235,00 zł netto + podatek 
VAT w wysokości 54,05 zł, a najemca będzie dodatkowo ponosił opłaty za energię 
elektryczną, zużycie wody i ścieków oraz ogrzewanie. 

Kopia wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach wraz 
z kopią wniosku najemcy („JU-PA-KA” Renata Cieślak z miejscowości Długie),  
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie siedmiu 
drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, położonej 
w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił treść wystąpienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze z prośbą o wyrażenie zgody na zezwolenie na wycięcie 7 drzew, 
które znajdują się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, położonej  
w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 

Przedmiotem wniosku jest 7 drzew: 2 szt. z gatunku robinia akacjowa (o obwodach pni: 
210 cm i 200 cm), 1 szt. z gatunku brzoza brodawkowa (o obwodzie pnia 110 cm), 
2 szt. z gatunku klon pospolity (o obwodach pni: 270 cm i 184 cm), 2 szt. z gatunku 
klon jawor (o obwodach pni: 130 cm i 150 cm), znajdujących się na terenie ww. działki. 

Ze względu na znaczne ubytki pnia i spróchnienie, podczas porywistego wiatru, drzewa 
stanowią zagrożenie dla mieszkańców i pracowników DPS. 

Kopia wniosku wystosowanego przez Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze, stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę Dyrektorowi 
DPS w Wiśniowej Górze na usunięcie ww. drzew.  
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 
Niniejsza zgoda wydawana jest w związku z koniecznością wystąpienia do Wójta Gminy 
Andrespol z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzew. 
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14. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na zakup 
komputera z monitorem i oprogramowaniem, w celu usprawnienia pracy Referatu PPI. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji wystąpił  
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę kwoty wnioskowanej  
w dniu 7 lipca 2020r. (4 000 zł) na zakup zestawu komputerowego, poprzez zwiększenie 
do wysokości około 5 000 zł, w celu usprawnienia pracy Referatu.  

Sprzęt posiadany przez Referat nie daje pełnej możliwości wykonywania prac 
na programach graficznych, które są niezbędne do realizacji zadań z zakresu promocji 
powiatu. 
W budżecie Powiatu w dziale 750, rozdziale 75075, § 4210 Referat PPI posiada 
zabezpieczone środki finansowe na ten cel. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

15. Rozpatrzenie możliwości udziału przez Powiat Łódzki Wschodni w Dożynkach 
Diecezjalno-Wojewódzkich, w dniu 20 września 2020 roku.  

 (referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski przedstawił treść pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, skierowanego do Starosty Łódzkiego Wschodniego z zaproszeniem  
do udziału w obchodach Dożynek Diecezjalno-Wojewódzkich, które są planowane 
na dzień 20 września 2020 r. w Uniejowie na terenie powiatu poddębickiego. 

Jednocześnie poza reprezentacją Powiatu istnieje możliwość uczestnictwa w tym 
wydarzeniu również 2 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Pan Kierownik poinformował, że zgodnie z przedmiotowym wystąpieniem, zaproszono 
do uczestnictwa delegacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wieńcem dożynkowym 
oraz delegacji kół gospodyń wiejskich reprezentujących Powiat zarówno w części 
wystawienniczej jak i konkursowej na najlepszą potrawę regionalną oraz ciasto 
dożynkowe. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, biorąc pod uwagę sytuację 
epidemiologiczną, Zarząd Powiatu uznał, że delegacja Powiatu nie będzie uczestniczyła 
w Dożynkach Diecezjalno-Wojewódzkich w dniu 20 września 2020 roku. 



str. 10 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 2020. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian  
w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020. 

Proponowane zmiany zostaną wprowadzone w poz. II – Środki finansowe na zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej, poprzez: 

1) zmniejszenie planu finansowego w zadaniu b – dofinasowanie osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, o kwotę 
7.797,90 zł, w tym dla dzieci i młodzieży, o kwotę 7.797,90 zł; 

2) zwiększenie planu finansowego w zadaniu d – dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny o kwotę 7.797,90 zł, w tym: 
a) zmniejszenie planu finansowego dla dzieci, o kwotę 1.240,00 zł, 
b) zwiększenie planu finansowego dla dorosłych, o kwotę 9.037,90 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 i podjął w tej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów budowlanych 
usytuowanych na nieruchomości położonej w Lisowicach, obręb Lisowice,  
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 24/2 stanowiącej własność  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Ze względu na planowaną i ujętą w budżecie Powiatu rozbiórkę obiektów budowlanych 
(budynków i budowli) zlokalizowanych na terenie działki 24/2 stanowiącej własność 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na rozbiórkę następujących obiektów: chlewni, kotłowni 
wolnostojącej, komina centralnego ogrzewania, szklarni parapetowej nr 1, szklarni 
parapetowej nr 2, szklarni zagonowej nr 3 oraz 3 szt. belgijek. 

Rozbiórki tych obiektów budowlanych należy dokonać z zachowaniem przepisów prawa 
budowlanego. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na rozbiórkę przedmiotowych obiektów i podjął w tej sprawie uchwałę, która wraz 
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku Nr 2 
usytuowanego na nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem działki 167/2, stanowiącej własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 
w Koluszkach. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

W związku z zamiarem rozbudowy budynku Nr 2 usytuowanego na nieruchomości 
położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 
167/2, stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, będącej w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na rozbudowę budynku Nr 2. 

Rozbudowa jest związana z budową windy zewnętrznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Koluszkach. 

Rozbudowy należy dokonać z zachowaniem przepisów prawa budowlanego. 

Po wysłuchaniu przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na rozbudowę budynku Nr 2 i podjął w tej sprawie uchwałę, która wraz z uzasadnieniem 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zmniejszenie planu dochodów 
i planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 38 317,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01005 Prace geodezyjno – 

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa; 
2) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka Gruntami 

i nieruchomościami. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie następujących 
decyzji Wojewody Łódzkiego: 

1) Nr FB-I.3111.2.182.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.; 

2) Nr FB-I.3111.2.186.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 910/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 sierpnia  
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów i wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą: Działu 010, rozdziału 01005 i Działu 700, rozdziału 70005. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.182.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.186.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 19 do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły 
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podstawowe specjalne i rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: SOSW). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 912/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 sierpnia 2020 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły 
podstawowe specjalne i rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 21 do protokołu. 

23. 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 2020 
(dotyczy jednostek: PPP, DPS w Lisowicach, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
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zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie 
wydatków w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych dla: 

1) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach; 

2) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej:  

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

2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85295 Pozostała działalność; 

3) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli; 

4) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

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

1) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 

2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 

3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

4) 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 22 do protokołu. 

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 oraz zmian 
w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, przedstawionych 
w załącznikach do Uchwały Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 



str. 15 

 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 783 274,94 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.001.251,00 zł 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”; 

2) informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych 
z budżetu państwa i budżetu środków europejskich – zwiększenie o kwotę 
450.184,00 zł, w tym środki w wysokości 183.015,00 zł przyznane na realizację 
projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014– 2020; 

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej  
o kwotę 214.659,00 zł, w tym przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – 
zwiększenie o kwotę 156.806,00 zł oraz przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze – zwiększenie o kwotę 57.853,00 zł; 

4) rozliczenia projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe 
w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach w latach 2018 – 2019 
i zwiększenia planu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa o kwotę 76.989,70 zł; 

5) przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 35.000,00 zł na finansowanie 
przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań 
określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych; 

6) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 5.191,24 zł. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.433.531,48 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.149.772,16 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 43.784,00 zł; 

b) 600 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł; 

c) 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 5.467,00 zł; 

d) 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 6.948,00 zł; 

e) 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 107.748,22 zł; 

f) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie 
o kwotę 636,76 zł;  
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g) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 128.037,70 zł; 

h) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 374.659,00 zł; 

i) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 
o kwotę 336.838,00 zł;  

j) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;  

k) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 183.015,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 283.759,32 zł w związku  
z realizacją zadań: 

a) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” – zwiększenie o 
kwotę 140.000,00 zł; 

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E  
do granic miasta Łodzi” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć) – zwiększenie  
o kwotę per saldo 84.011,32 zł, w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
– zmniejszenie o kwotę 917.239,68 zł i środki z Funduszu Dróg Samorządowych 
– zwiększenie o kwotę 1.001.251,00 zł; 

c) „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E 
od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” – 
dokumentacja projektowa – zwiększenie o kwotę 19.748,00 zł; 

d) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – zwiększenie 
o kwotę 40.000,00 zł. 

Dodatkowo w roku 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wydatki 
bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
w wysokości 251.446,54 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi nadwyżkę 
dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 349.743,46 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 wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu. 
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25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

W ramach przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu zaproponowano dokonanie 
zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
ogółem o kwotę 1.298.090,94 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 
296.839,94 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.001.251,00 zł.  

Zaproponowano zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok ogółem o kwotę 948.347,48 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących  
o kwotę 664.588,16 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 283.759,32 zł.  

Zaproponowano ustalenie nadwyżki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
(nadwyżka dochodów nad wydatkami) w wysokości 72.108,00 zł, która przeznaczona 
zostanie na rozchody Powiatu oraz zmniejszenie planu przychodów budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego o kwotę 349.743,46 zł  

Ponadto zaproponowano dokonanie następujących zmian: 

1) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2020 r.; 

2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 
roku; 

3) planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu 
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w 2020 roku 

 przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących 

okoliczności:  

1) przyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.001.251,00 zł 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”;  
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2) rozliczenia projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe  
w Grecji” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w latach 2018 – 2019 
i zwiększenia planu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa o kwotę 76.989,70 zł;  

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej 
o kwotę 214.659,00 zł, w tym przez:  
a) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 156.806,00 zł, 
b) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze–zwiększenie o kwotę 57.853,00 zł;  

4) zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę per saldo 5.191,24 zł na podstawie 
przeprowadzonej analizy wykonania oraz przewidywanego wykonania dochodów 
przez:  

a) Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł;  

b) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach – zmniejszenie o kwotę 636,76 zł;  

c) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 1.048,00 zł; 

d) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 664.588,16 zł w związku 
z realizacją zadań sklasyfikowanych w ramach następujących działów: 

a) 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.480,00 zł; 

b) 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 107.748,22 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych; 

c) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie 
o kwotę 636,76 zł; 

d) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 128.037,70 zł; 

e) 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 374.659,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadań statutowych przez domy pomocy społecznej oraz 
pozostałych zadań realizowanych w ramach przedmiotowego działu; 

f) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
3.300,00 zł na realizację wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – 
Wschód; 

g) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł; 

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 283.759,32 zł 
w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:  

a) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” – zwiększenie 
o kwotę 140.000,00 zł; 

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E 



str. 19 

 

do granic miasta Łodzi” – zwiększenie o kwotę per saldo 84.011,32 zł,  
w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 
917.239,68 zł i środki z Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększenie o kwotę 
1.001.251,00 zł;  

c) „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E  
od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” – 
dokumentacja projektowa – zwiększenie o kwotę 19.748,00 zł;  

d) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – zwiększenie 
o kwotę 40.000,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 349.743,46 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok w zakresie planu wydatków. 

Zaproponowano przesunięcie kwoty 70.637,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” 
do grupy „zadania statutowe” na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu realizowanego przez następujące jednostki: 

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach – kwota 24.837,00 zł; 

2) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – kwota 8.300,00 zł; 

3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – kwota 15.500,00 zł; 

4) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – kwota 22.000,00 zł. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 25 do protokołu. 
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27. Przedstawienie warunków 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 EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
warunki 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. 

Pani Naczelnik przypomniała, że ww. Poradnia została wyznaczona do świadczenia  
tego typu usług dla dzieci i uczniów z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 
W porozumieniu zawieranym pomiędzy Powiatem a Miastem Łódź są określane warunki 
finansowania wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów.  

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że w tym roku, ze względu na późny termin 
zawarcia porozumienia, Powiatowi zostanie przekazana tylko jedna nota księgowa 
w grudniu, za cały 2020 rok. Poinformowała, że w I połowie 2020 roku do Starostwa 
Powiatowego w Łodzi wpłynął projekt porozumienia wraz z cennikiem usług.  

Przedłożony projekt porozumienia zakładał wzrost cen o 12 %, w porównaniu do cen 
obowiązujących w 2019 roku i uwzględniał koszt inflacji oraz podwyżek płac nauczycieli. 

Ze względu na proponowany znaczny wzrost cen wydawania orzeczeń i opinii  
w porównaniu do stawek z poprzedniego roku, zdecydowano wówczas o prowadzeniu 
negocjacji w zakresie proponowanych cen usług. 

W rezultacie prowadzonych rozmów wynegocjowano zmniejszenie tego wzrostu, 
a przewidywany wzrost cen wydawania orzeczeń i opinii wyniesie 2,5 % w porównaniu 
do cen obowiązujących w 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
warunki 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. 

Porozumienie będzie podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na współorganizację z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brojcach Indywidualnych 
Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w dniu 
6 września 2020 r. w Brojcach, w gminie Brojce na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego. Zawody odbędą się przy wsparciu organizacyjnym GLKS Miazga Brójce. 

Impreza była ujęta w harmonogramie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych 
przewidzianych do realizacji w 2020 roku. 

Na zakup nagród dla uczestników tych zawodów w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego była przewidziana kwota 2 000,00 zł. 

Pani Naczelnik podkreśliła, że zgodnie z przedstawionym regulaminem, Indywidualne 
Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży zostaną przeprowadzone 
z zachowaniem aktualnych w dniu imprezy zasad dotyczących organizacji imprez 
sportowych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

Uczestnicy zawodów będą zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego 
i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami 
obowiązującymi na terenie zawodów ustanowionymi przez Organizatora. 

Dyskutowano na temat zachowania reguł ochrony osobistej w związku z epidemią 
koronawirusa COVID-19 oraz zasadności organizowania imprez masowych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych dla dzieci i młodzieży i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 26 do protokołu. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia osobie pełniącej obowiązki dyrektora 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków 
związanych z realizacją w roku 2020 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego 
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie  
od dnia 1 września 2020 r. Pani Annie Olczyk – pełniącej obowiązki dyrektora  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków 
związanych z realizacją w roku 2020 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego 
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w tym 
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polegających na zakupie książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

Pani Naczelnik przypomniała, że stosowne upoważnienie do realizacji tych zadań  
do dnia 31 sierpnia 2020 r. posiadał Pan Paweł Lewiak – dyrektor I LO, jednak  
z uwagi na fakt, że nie wszystkie zadania w ramach programu zostały zrealizowane, 
istnieje potrzeba powierzenia realizacji tych zadań osobie pełniącej obowiązki dyrektora 
tej szkoły. 

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania wynosiła 12 000,00 zł. 

Pani Anna Olczyk zostanie zobowiązana do zrealizowania i rozliczenia tych zadań, 
w terminie i na zasadach ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień 
publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz w umowie nr 371/2020 z dnia 
5 sierpnia 2020 r. o udzielenie dotacji Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na ten cel. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia osobie pełniącej obowiązki dyrektora  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków 
związanych z realizacją zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda 
źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach.”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie 
od dnia 1 września 2020 r. Pani Annie Olczyk – pełniącej obowiązki dyrektora 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków 
związanych z realizacją w roku 2020 zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej 
pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach.”, 
dofinansowanego w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna 
pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. 

Pani Anna Olczyk zostanie zobowiązana do zrealizowania i rozliczenia tego zadania 
w terminie i na zasadach ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień 
publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz w umowie nr 788/EE/D/2019 
z dnia 19.12.2019 r. o dofinansowanie zadania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu. 
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31. Rozpatrzenie pisma Dyrektora SOSW w Koluszkach o przydzielenie 4 godzin zajęć 
indywidualnych dla uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść wystąpienia Dyrektora Specjalnego  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach o przydzielenie 4 godzin zajęć 
indywidualnych dla uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że zgodnie z orzeczeniem, z uwagi na ograniczenia 
wynikające ze stanu zdrowia uczennica powinna mieć przyznane część godzin  
zajęć indywidualnych i stopniowo zmniejszaną liczbę tych godzin.  

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że w roku szkolnym 2018/2019 uczennicy 
przyznano 10 godzin indywidualnych, natomiast w roku 2019/2020 było to 6 godzin. 
Dodała, że zespół terapeutyczny, który analizuje postępy w nauce i rozwoju dziecka 
zaproponował przyznanie tej uczennicy 4 godzin zajęć indywidualnych tygodniowo,  
w roku szkolnym 2020/2021.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
pismo Dyrektora SOSW w Koluszkach o przydzielenie 4 godzin zajęć indywidualnych 
dla uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej. 

32. Podjęcie decyzji w sprawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych dyrektorom 
i wicedyrektorom: I LO w Koluszkach i ZS nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 
2020/2021. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła wystąpienia Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach i Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
w Koluszkach, którzy wystąpili o przydzielenie godzin ponadwymiarowych dyrektorom 
i wicedyrektorom: I LO w Koluszkach i ZS nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 

W przypadku I LO w Koluszkach wystąpiono o przyznanie godzin ponadwymiarowych 
dla Pani Anny Olczyk, która od dnia 1 września 2020 r. będzie pełniła obowiązki 
dyrektora, w wymiarze 1,53 godziny (średniorocznie) oraz dla Pani Joanny Ćmiel,  
która będzie pełniła funkcję wicedyrektora, w wymiarze 0,74 godziny (średniorocznie). 

Potrzeba przydziału godzin ponadwymiarowych wynika z kontynuacji przez p. Olczyk 
nauczania w klasach maturalnych. 

W przypadku ZS nr 2 w Koluszkach wystąpiono o przyznanie godzin ponadwymiarowych 
dla Pana Waldemara Puczyńskiego – Dyrektora Szkoły, w wymiarze 0,57 godziny 
(średniorocznie) oraz dla Pana Jarosława Długosza – Wicedyrektora Szkoły, w wymiarze 
1,19 godziny (średniorocznie). 
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Potrzeba przydziału godzin ponadwymiarowych wynika z konieczności zapewnienia 
realizacji programu nauczania. 

Kopie pism w sprawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych, stanowią załączniki  
nr. 29 – 30 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję  
w sprawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych dyrektorom i wicedyrektorom:  
I LO w Koluszkach i ZS nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 

33. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych, za I półrocze 2020 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych za I półrocze 2020 roku. 

Przedstawiono informacje na temat realizacji planu wydatków w dziale 801 Oświata 
i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, który na dzień 30 czerwca 
2020 roku wynosił 15 930 666,64 zł i został zrealizowany na kwotę 7 283 081,85 zł. 

Plan dochodów, którymi Powiat dysponuje wynikają z otrzymanej części oświatowej 
subwencji ogólnej i wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły 7 335 432,00 zł 
(łącznie z kwotą za miesiąc lipiec) oraz dochody szkół: 275 054,25 zł, a także z kwot 
dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w związku z realizacją projektów 
i programów w szkołach. 

Pani Naczelnik przedstawiła również informacje na temat inwestycji zaplanowanych 
i zrealizowanych w I połowie 2020 roku, min.: 

– „Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach” – wydatkowano 79 814,70 zł, 

– „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Koluszkach” – wydatkowano 14 960,00 zł na projekt, inwestycja będzie 
realizowana w II połowie 2020 r. i w 2021 roku, 

– „Modernizacja nawierzchni korytarza na I piętrze w budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Koluszkach” – na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 
12 305,00 zł. Planowana jest również modernizacja łazienki w tym budynku  
z dofinansowaniem z PFRON, 

– „Zakup stacji dozownika dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella 
w instalacji wody użytkowej” w SOSW w Koluszkach – zadanie będzie zrealizowane 
w II połowie 2020 roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.  

Ponadto w ramach planu finansowego wydatków zaplanowano środki finansowe  
w wysokości 125 000,00 zł na zadanie: „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 
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w Koluszkach”, dla którego zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków 
budżetu Województwa Łódzkiego. 

W związku z wydatkami ponoszonymi przez szkoły, wynikających z bieżącego 
utrzymania, największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń, natomiast mniejszą grupę wydatków stanowią zadania statutowe 
oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Powiatu 
corocznie ustala się 0,8 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że od 2015 roku w budżecie Powiatu  
są przewidziane środki w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80152 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych  
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 

Przedstawiono również informacje na temat wysokości części oświatowej subwencji 
ogólnej oraz przewidywanych środków finansowych potrzebnych do przeznaczenia 
z budżetu Powiatu na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 
w 2020 roku. 

Pani Naczelnik omówiła wykonanie planu finansowego wydatków zrealizowanych 
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 Kultura 
fizyczna, w I połowie 2020 roku. 

W ramach działu 921, w związku z zawartym porozumieniem, Powiat Łódzki Wschodni 
przekazał Gminie Koluszki dotację w wysokości 14 000,00 zł na realizację zadania 
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

W ramach działu 926 przyznano Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie 
osiągnięcia sportowe w 2019 roku dla 3 sportowców, w łącznej wysokości 2 400,00 zł 
oraz wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł na współorganizację 
XIII Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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34. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia ucznia pochodzącego z terenu powiatu 
tomaszowskiego do klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w SOSW 
w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na przyjęcie ucznia pochodzącego z terenu powiatu tomaszowskiego do klasy czwartej 
Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i będzie przyjęte 
do oddziału klasy czwartej, w której liczebność wyniesie 8 osób, przy maksymalnej 
liczebności 16 osób. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że przyjęcie tego ucznia nie powoduje skutków finansowych. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przyjęcia ucznia pochodzącego z terenu 
powiatu tomaszowskiego do klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej  
w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 

35. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące: 

a) rejestracji osób bezrobotnych od 1 sierpnia 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r. 
Ogółem: 102 osoby, w tym Koluszki: 33 osoby, z prawem do zasiłku: 38 osób. 
Łączny stan osób bezrobotnych na dzień 24 sierpnia 2020 r. wynosił 2118, 
w tym Koluszki: 789, pozostałe gminy: 1329, z prawem do zasiłku 350 osób; 

b) złożenia w ZUS przez 119 osób wniosków o przyznanie prawa do zasiłku 
solidarnościowego; 

c) złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 18 osób legalnej 
pracy cudzoziemca; 

d) wniosków na pożyczki – wpłynęły 4603 wnioski i podpisano 4178 umów  
na łączną kwotę 20 948 907,60 zł; 

e) wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 579 wniosków, podpisano 522 
umowy na kwotę 2 596 360,00 zł; 

f) naboru na pozostałe formy pomocowe to jest o udzielenie dofinansowania 
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, 
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małego i średniego przedsiębiorcy (zostało złożonych 431 wniosków, podpisano 
363 umowy na łączną kwotę 7 048 596,48 zł); 

g) realizacji przez Urząd wniosków złożonych przed stanem epidemii,  
a dotyczących staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej; 

h) raportów do MRPIPS wysyłanych codziennie za pośrednictwem specjalnie 
stworzonej do tego platformy internetowej. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie Dyrektora PUP Łódź – Wschód, 
którego kopia stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

2) Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w 2019 roku Powiat Łódzki Wschodni 
zawarł umowę z Gminą Koluszki o współpracy Gminy z Powiatem w zakresie 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa struktury edukacyjnej 
zlokalizowanej w Koluszkach, przy ul. Kościuszki 16" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

Z przyczyn formalnych wniosek o dofinansowanie został odrzucony, w związku 
z tym Gmina Koluszki złożyła odwołanie w tej sprawie w formie protestu, 
który został uwzględniony. 

W wyniku złożenia tego odwołania, Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego wskazał kilkadziesiąt uwag i wystąpił do Gminy Koluszki o uzupełnienie 
wniosku w terminie 2 tygodni od przekazania tego pisma. 

Pan Naczelnik poinformował, że jeden z zarzutów odnosił się do zapisów umowy, 
która dotyczy współpracy Gminy i Powiatu w zakresie realizacji zadania 
inwestycyjnego, co jest związane z pewnymi obowiązkami stron. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał również, że na wniosek Gminy Koluszki  
w umowie został zawarty zapis, zgodnie z którym Powiat Łódzki Wschodni 
udziela Gminie Koluszki prawa do dysponowania nieruchomością (działką  
na której znajduje się budynek) w zakresie realizacji przedmiotowego zadania 
i wyraża zgodę na udzielenie przez Gminę dalszych pełnomocnictw 
dla projektantów. 

Takie rozwiązanie umożliwiło złożenie przez Gminę wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę. 

Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku, 
ponieważ taki miał być termin jej realizacji. 

Urząd Marszałkowski zarzucił Gminie Koluszki brak podstaw/prawa 
do dysponowania tą działką przez okres trwałości projektu, która zwyczajowo 
jest rozumiana jako okres 5 lat od zakończenia inwestycji. 
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Pan Naczelnik wskazał, że zgodnie z zawartą umową o współpracy  
w zakresie realizacji ww. projektu, jego realizacja zakończy się w 2021 roku, 
podczas gdy umowa użyczenia ma obowiązywać w zakresie funkcjonowania 
przez kolejne lata. Odniósł się również do posiadanych uprawnień/kompetencji 
w zakresie użyczania gruntów na cele inne niż budowa.  

Dyskutowano na temat możliwości udzielenia przez Zarząd Powiatu takiego 
pełnomocnictwa. 

Pani Skarbnik zasugerowała, że w tej sytuacji stosownym rozwiązaniem  
byłoby zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie zmiany terminu 
jej obowiązywania, ponieważ proces realizacji całego zadania inwestycyjnego 
dotyczy także tego okresu 5-letniego. Przypomniała, również, że umowa była 
zawierana na podstawie uchwały Rady Powiatu.  

Pan Zbigniew Burzyński przytoczył treść informacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego, w której wskazano, że w związku z terminem zawarcia 
umowy o partnerstwie na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 roku  
oraz przedmiotem tej umowy, którym jest również udzielenie Gminie Koluszki 
przez Powiat Łódzki Wschodni prawa do dysponowania nieruchomością, 
wątpliwość budzi zachowanie trwałości projektu przez wnioskodawcę, 
po zakończeniu jego realizacji.  

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN, w odniesieniu do omawianego 
zagadnienia nadmienił, że jeżeli użyczenie nieruchomości ma nastąpić na okres 
dłuższy niż 3 lata, to wymagana jest uchwała Rady Powiatu w tym zakresie, 
w okresie trwałości tego projektu, natomiast w omawianym przypadku  
należy bazować na zapisach uchwały Rady o współpracy Powiatu i Gminy  
przy realizacji tego projektu. 

Pan Zbigniew Burzyński w odniesieniu do zapisów umowy o współpracy  
w zakresie realizacji przedmiotowego zadania, rozpatruje zakończenie  
tej realizacji z dniem oddania do użytku i w tym celu udzielono Gminie prawa  
do dysponowania nieruchomością. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że w ramach realizacji projektu Gmina Koluszki 
będzie się rozliczała również ze wskaźników. 

Analizowano uchwały podejmowane przez Radę Miejską w Koluszkach  
oraz przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ww. zadania 
inwestycyjnego. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/133/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do współpracy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki na realizację zadania pn. „Rozbudowa 
infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” 
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Rada Powiatu wyraziła zgodę na współpracę Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z Gminą Koluszki w zakresie współdziałania przy realizacji ww. zadania  
w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania 
VII.4 Edukacja Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 
Wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania został 
oszacowany i ujęty w budżecie na 2019 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
a warunki i zakres współpracy zostaną określone w odrębnej umowie. 

Biorąc pod uwagę rozbieżność interpretacji dokumentów dotyczących tego 
zadania inwestycyjnego, uznano za konieczne zasięgniecie opinii radców 
prawnych w przedmiotowej sprawie. 

3) Pan Starosta przedstawił informacje na temat złożonych ofert w postępowaniu 
przetargowym na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi nr 2911 
pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, Gmina Koluszki. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 
31.000.000,00 zł w następującym rozbiciu: PKP PŁK S.A.: 14.000.000,00 zł,  
Gmina Koluszki wraz z Powiatem Łódzkim Wschodnim: 17.000.000,00 zł. 
Ceny złożonych ofert były następujące: 29.114.100,00 zł (firma STRABAG  
Sp. z o.o. z Pruszkowa), 39.962.762,04 zł, 47.227.300,17 zł, 58.515.343,13 zł. 
Oferenci zadeklarowali udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 96 miesięcy. 
Planowane jest spotkanie ze wszystkimi kontrahentami, celem omówienia tego 
zagadnienia. 
W związku z realizacją tego przedsięwzięcia przewidziane są koszty związane 
z koniecznością wykupu działek pod realizację tej inwestycji a postępowania 
z tym związane byłyby prowadzone przez Powiat. 

4) Pani Wicestarosta odniosła się do rozmów prowadzonych z Wójtem Gminy 
Brójce w sprawie konieczności odwodnienia posesji przy ul. Dolnej w Bukowcu 
(na wprost ul. Nowej). 

Pan Burzyński sugerował, aby Gmina wykonała odwodnienie w ramach bieżącego 
utrzymania dróg, wykonania rowu chłonnego po stronie ul. Nowej. 
Wójt Gminy Brójce poinformował, że z uwagi na głębokość umiejscowienia 
wodociągu (1,10m), wykonanie takich robót nie jest możliwe. 
W związku z tym innym rozwiązaniem może być wykonanie odprowadzenia wody 
opadowej pod jezdnią w stronę Andrespola i zamontowanie studni chłonnej. 
Dla potwierdzenia takiej możliwości zlecono wykonanie odwiertów w ramach 
bieżącego utrzymania dróg przez Gminę Andrespol, celem sprawdzenia gruntu. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami: 

1) o przebiegu negocjacji w sprawie udostępnienia drogi powiatowej nr 2912E w Woli 
Rakowej na potrzeby Centrum Logistycznego Panattoni; 

2) o przebiegu uzgodnień lokalizacji zjazdu publicznego na ul. Brzezińską w Andrespolu 
na potrzeby pawilonu handlowego Lidl; 

3) o planowanym przedstawieniu na XXII Sesji Rady rocznych sprawozdań z działań 
podejmowanych przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu zaakceptował warunki 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. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o zwiększenie środków finansowych 
przeznaczonych na zakup komputera z monitorem i oprogramowaniem, w celu 
usprawnienia pracy Referatu PPI. 

 Zarząd Powiatu rozważał możliwość udziału przez Powiat Łódzki Wschodni w Dożynkach 
Diecezjalno-Wojewódzkich, w dniu 20 września 2020 roku.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora SOSW w Koluszkach 
o przydzielenie 4 godzin zajęć indywidualnych dla uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 3 
Specjalnej. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przydzielenia godzin ponadwymiarowych 
dyrektorom i wicedyrektorom: I LO w Koluszkach i ZS nr 2 w Koluszkach w roku szkolnym 
2020/2021. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przyjęcia ucznia pochodzącego z terenu 
powiatu tomaszowskiego do klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej  
w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 
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 Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych za I półrocze 2020 roku. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023; 

2) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 

3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 899/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  

na zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego zestawu 

komputerowego z oprogramowaniem w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu 

pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 

i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 

gruntów rolnych” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 900/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 

nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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3) Nr 901/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 

w stronę Romanowa” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 902/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 903/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

Nowosolna” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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6) Nr 904/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia, 

usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 905/2020 w sprawie powierzenia osobie pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków 

związanych z realizacją zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda 

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 X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 906/2020 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie siedmiu drzew,  

znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, położonej 

w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra – uchwałę podjęto następującym 

stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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9) Nr 907/2020 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w roku 2020 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

10) Nr 908/2020 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów budowlanych 

usytuowanych na nieruchomości położonej w Lisowicach, obręb Lisowice, 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 24/2 stanowiącej własność 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy 

Społecznej w Lisowicach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

11) Nr 909/2020 w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku Nr 2 

usytuowanego na nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej 

w ewidencji gruntów numerem działki 167/2, stanowiącej własność Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 

w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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12) Nr 910/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

13) Nr 911/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020 – uchwałę 

podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

14) Nr 912/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

15) Nr 913/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: SOSW) 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

16) Nr 914/2020 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 2020  

(dotyczy jednostek: PPP, DPS w Lisowicach, PCPR) – uchwałę podjęto następującym 

stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

17) Nr 915/2020 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 

Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci 

i młodzieży – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

18) Nr 916/2020 w sprawie powierzenia osobie pełniącej obowiązki dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków 

związanych z realizacją w roku 2020 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 

Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 


