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PROTOKÓŁ NR 101/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 10 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym. 

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. 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 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, obrady odbyły się 
w trybie zdalnym, przy użyciu komunikatora Skype. 

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 100/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy 
z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania 
dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła 
projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano 
dokonanie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
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z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w roku 2020. 

Ze względu na wystąpienie Warsztatu Terapii Zajęciowej o dofinansowanie zakupu  
busa 8 + 1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim 
uczestników WTZ w Koluszkach (w ramach Programu wyrównywania różnic między 
regionami) i uzyskaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 90.000,00 zł, jednostka samorządu 
terytorialnego zostaje zobowiązana do wkładu 10 %, tj. kwota 10.000,00 zł. 

W związku z tym, że projektodawcą zakupu inwestycyjnego jest Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”, środki Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
mogą powodować zwiększenie jedynie w zakresie działalności bieżącej Warsztatu, 
dlatego zaproponowano ustalenie koszty działalności WTZ w roku 2020 w wysokości 
1.148.800,00 zł, w tym: 
1) dotacja celowa ze środków Funduszu w wysokości 89,21 % kosztów – kwota 

1.024.800,00 zł; 
2) dotacja podmiotowa z dochodów Powiatu w wysokości 10,79 % kosztów – kwota 

124.000,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 
7.418,00 zł w zakresie zadań zleconych  

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 

Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez: 
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-1.3111.2.219.2020 z dnia 4 września 2020 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.221.2020 z dnia 4 września 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 4 do protokołu. 

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

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 930/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 września 2020 
roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych 
po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planu finansowego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków w zakresie zadań 
zleconych. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 

Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez: 
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie następujących 
decyzji Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-1.3111.2.219.2020 z dnia 4 września 2020 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.221.2020 z dnia 4 września 2020 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 
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7. 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, w tym: 
1) rozdziału 80115 Technika; 
2) 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. 

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 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: ZS nr 1 i ZS nr 2). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 932/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 września  
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 planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, 
2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115  
i rozdziału 80152 i zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.  
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych 
oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2020 
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321  

Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, wzorów materiałów planistycznych  
oraz terminów ich składania. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie założeń do budowy 
projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, które będą stanowić 
podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy/kierownicy komórek 
organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz inni dysponenci odrębnych 
części budżetu, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków 
budżetowych, projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetu 
w terminach, trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 
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Dysponenci opracowują projekty swoich planów finansowych w układzie klasyfikacji 
budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z tymi założeniami, 
w terminie do dnia 10 października 2020 roku dysponenci opracują i przekażą 
Skarbnikowi Powiatu: 
1) projekt planu dochodów przewidzianych do osiągnięcia w 2021 roku w układzie 

pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej; prognozując wielkość dochodów 
należy wskazać przewidywane wykonanie planu 2020 roku, wielkość planowanych 
dochodów na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 
2020; 

2) projekt planu wydatków na 2021 rok w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej. 

Jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego 
w Łodzi zostają zobowiązane do wnikliwej analizy aktów prawnych, w oparciu  
o które realizowane są zadania powiatu w ramach kompetencji jednostek i wydziałów – 
pod kątem ewentualnych zmian, tj. zwiększenia, bądź zmniejszenia rozmiaru 
realizowanych zadań. 

Projekt planu dochodów i wydatków na 2021 rok ujęty w formie tabelarycznej w pełnej 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej powinien zawierać wstępną prognozę wykonania 
roku 2020 oraz komentarz dotyczący wzrostu lub spadku przewidywanych dochodów 
i wydatków na rok 2021 w porównaniu z rokiem bieżącym. 

W terminie do dnia 16 października 2020 r. Skarbnik Powiatu po dokonaniu wstępnej 
oceny danych makroekonomicznych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów 
oraz w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, opracuje zbiorcze zestawienie 
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu. 

W terminie do dnia 6 listopada 2020 roku Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i ustali wielkość planowanych 
dochodów oraz dokona wyboru wydatków do projektu budżetu powiatu na 2021 rok. 

Skarbnik Powiatu niezwłocznie przekaże komórkom organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Łodzi i jednostkom organizacyjnym powiatu informację o wielkościach 
projektowanych dochodów i limitowanych wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostki organizacyjne 
powiatu w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku opracują projekt budżetu  
na 2021 rok w szczegółowości określonej w § 4 i przekażą do Wydziału Finansowo – 
Księgowego. 

W terminie do dnia 13 listopada 2020 roku Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zatwierdzenia uzgodniony projekt uchwały 
budżetowej na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął założenia do budowy 
projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu, kierownikom jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom. 

11. Podjęcie decyzji w sprawie podziału na grupy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia  
w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach, w ramach przedmiotu: obsługa i naprawa 
podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 31 sierpnia 2020 r.  
omawiany był wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach o wyrażenie zgody  
na podział na grupy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, ramach przedmiotu: obsługa 
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.  
Podział na grupy miałby nastąpić w ramach zajęć realizowanych w warsztatach w klasie 
1 mp, w klasie 2 m (po gimnazjum) oraz w klasie 2 mp (po szkole podstawowej).  

W oddziale klasy pierwszej (1mp) obecnie jest 21 uczniów, dlatego należałoby dokonać 
podziału na grupy w następujący sposób: w klasie 1mp 3 grupy 7 – osobowe.  
Natomiast w klasie 2m i 2mp – podział na grupy tylko w drugim semestrze roku 
szkolnego 2020/2021. 

Koszt podziału na grupy związany jest z potrzebą przydziału dodatkowych 30 godzin  
w planie nauczania, a tym samym koszt zatrudnienia nauczycieli do realizacji 
dodatkowych zajęć, wyniesie w 2020 roku: 6 287,57 zł, w 2021 roku: 17 438,79 zł,  
a w 2022 roku: 1 436,87 zł. Łączny koszt dokonania podziału, o który występuje Dyrektor 
ZS nr 1 w Koluszkach wyniesie 25 163,23 zł. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że ze względu na zmiany liczebności uczniów 
w szkołach następujące zazwyczaj na początku roku szkolnego, Zarząd Powiatu  
ostatnio wstrzymał się z tą decyzją do rozpoczęcia zajęć w szkołach, aby sprawdzić 
jak szkoły funkcjonują w warunkach epidemii. Obecnie można stwierdzić, że nie ma 
tendencji do zamykania szkół odgórnie, jedynie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, po zaopiniowaniu przez stację sanitarno – epidemiologiczną. Jednakże 
brak jest pewności co do sposobu funkcjonowania szkół w okresie jesienno-zimowym. 
Może się zdarzyć, że szkoły będą pracować w trybie zdalnym. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na proponowany podział na grupy w Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 
w Koluszkach. Podział ten będzie uwarunkowany prowadzeniem zajęć stacjonarnie 
na warsztatach. 
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12. Podjęcie decyzji w sprawie podziału na grupy uczniów klasy pierwszej Branżowej  
Szkoły I Stopnia oraz klasy pierwszej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 
w Koluszkach, w ramach przedmiotu informatyka. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, 
który wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie podziału  
na grupy uczniów klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia oraz klasy pierwszej 
w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach, w ramach przedmiotu 
informatyka. 

W Branżowej Szkole I Stopnia utworzono 2 klasy pierwsze: klasa 1mp o liczebności  
24 uczniów i klasa 1wp o liczebności 18 uczniów. 
Szkoła jest wyposażona w 2 pracownie komputerowe na 16 stanowisk komputerowych 
każda i brak jest możliwości zwiększenia liczby stanowisk komputerowych w tych salach. 

W związku z tym istnieje potrzeba podziału na grupy, który zgodnie z propozycją 
Dyrektora przedstawiał się będzie w następujący sposób: 14 osób z klasy 1mp, 14 osób 
z klasy 1wp oraz grupa międzyoddziałowa: 10 osób z klasy 1mp i 4 osoby z klasy 1wp.  

W efekcie każda grupa liczyła będzie po 14 uczniów. 

Ponadto w Technikum nr 1 w klasie pierwszej naukę podjęło 9 uczniów w zawodzie 
technik pojazdów samochodowych (dodatkowo 2 osoby ubiegają się o przyjęcie  
do tej klasy) i 11 uczniów w zawodzie technik informatyk.  

Z powodu braku możliwości prowadzenia zajęć informatyki w grupie o takiej liczebności, 
zaproponowano dokonanie podziału na grupy odpowiednio 9 - osobowe i 11 - osobowe. 

 Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na podział na grupy uczniów klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół 
nr 1 w Koluszkach, ramach przedmiotu informatyka. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – motorower Barton o nr rej. ELW V930. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego 
dla Łodzi – Widzewa, Powiat Łódzki Wschodni stał się właścicielem pojazdu usuniętego 
z drogi – motorower Barton o nr rej. ELW V930. 
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Ocena stanu technicznego tego pojazdu dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę 
samochodowego wykazała, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna 
i pojazd kwalifikuje się do recyklingu. 

W związku z tym Pan Naczelnik przedstawił wniosek Przewodniczącego Komisji 
Likwidacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr 48/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 22 czerwca 2020 r. o wyrażenie zgody na likwidację motoroweru marki Barton 
o nr rej. ELW V930, przejętego na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa, poprzez przekazanie 
do recyklingu. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
sposób likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – motorower Barton o nr rej. ELW V930. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13  
do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Skoda Felicja o nr rej. EL 4564R. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego 
w Pabianicach, Powiat Łódzki Wschodni stał się właścicielem pojazdu usuniętego z drogi 
– Skoda Felicja o nr rej. EL 4564R. 

Ocena stanu technicznego tego pojazdu dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę 
samochodowego wykazała, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna 
i pojazd kwalifikuje się do recyklingu. 

W związku z tym Pan Naczelnik przedstawił wniosek Przewodniczącego Komisji 
Likwidacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr 48/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 22 czerwca 2020 r. o wyrażenie zgody na likwidację samochodu osobowego marki 
Skoda Felicja o nr rej. EL 4564R, przejętego na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach, poprzez 
przekazanie do recyklingu. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
sposób likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Skoda Felicja o nr rej. EL 4564R. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15  
do protokołu. 
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15. Przedstawienie wniosku DBP Krystian Kowalski o przedłużenie terminu realizacji 
umowy nr 64/2020 z powodu opóźnień Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w uzgodnieniu dokumentacji projektowej. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że umowa zawarta z Drogowym Biurem 
Projektowym Krystian Kowalski z miejscowości Kazimierza Wielka, na wykonanie 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika 
w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” zawierała klauzulę, zgodnie z którą 
Zamawiającemu przysługuje prawo do przedłużenia terminu zakończenia umowy  
na wniosek Wykonawcy, w przypadku przekroczenia terminu wydania uzgodnień  
i decyzji o ilość dni odpowiadającej ilości dni przekroczenia.  

Zamawiający przyjmuje, że termin podstawowy na uzyskanie decyzji administracyjnych 
wynosi 60 dni kalendarzowych, w przypadku uzgodnień – 30 dni kalendarzowych. 
Sprawa dotyczy braku uzgodnień i pozwolenia wodnoprawnego od Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Pan Burzyński przypomniał, że zgodnie z umową na realizację ww. zadania 
inwestycyjnego, w terminie do dnia 15 września 2020 roku należy przedłożyć wszystkie 
dokumenty wraz z decyzjami i uzgodnieniami oraz zezwoleniami organów administracji 
architektonicznej.  

Pan Naczelnik poinformował, że wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 
został złożony przez projektanta w dniu 8 czerwca 2020 roku, a w dniu 4 września br. 
uzyskał informacje, że decyzja zostanie wydana prawdopodobnie pod koniec września. 
Dodał, że termin 60 dni, o którym jest mowa w umowie upłynął 10 sierpnia 2020 roku, 
zatem wg stanu na dzień 10 września 2020 roku, przekroczenie terminu ustalonego  
na wydanie decyzji wynosi 31 dni. 

Projektant wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu zawartej umowy do dnia 
16 listopada 2020 roku. 

Kopia przedłożonego wniosku stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, Pan Zbigniew Burzyński zaproponował,  
aby podpisać aneks do umowy z DBP Krystian Kowalski o przedłużenie terminu 
realizacji umowy nr 64/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku o 31 dni kalendarzowych, 
do dnia 16 października 2020 roku, aby umożliwić projektantowi dokończenie prac 
projektowych. 

Pan Starosta nadmienił, że Pan Naczelnik wystąpił w tej sprawie do Zarządu Zlewni 
w Piotrkowie Trybunalskim, uzyskując jedynie informację o możliwości uzyskania decyzji 
po 20 września 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na przedłużenie terminu realizacji umowy nr 64/2020 z Drogowym Biurem Projektowym 
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Krystian Kowalski z miejscowości Kazimierza Wielka, z powodu opóźnień Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w uzgodnieniu dokumentacji projektowej  
i zawarcie aneksu do umowy. 

16. Przedstawienie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, w zakresie udzielenia zamówienia na wykonanie robót remontowych  
na drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale  
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. 
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie udzielenia 
zamówienia na wykonanie robót remontowych na drodze powiatowej nr 2911E  
w Justynowie gm. Andrespol. 

Pan Naczelnik poinformował, że sprawa dotyczy niebezpiecznego ubytku w nawierzchni 
jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Malinową w Justynowie, o którym 
Wydział RGRiOŚ został poinformowany w dniu 8 września 2020 r. 
W dniu 9 września br. dokonano przeglądu jezdni, który wykazał, że na odcinku drogi 
powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej w Justynowie od ul. Bukowej do ul. Malinowej  
poza zgłoszoną wyrwą w jezdni znajdują się również 3 inne ubytki nawierzchni 
bitumicznej w otoczeniu siatki spękań nawierzchni, wymagające pilnej interwencji. 

W związku z tym, że istnieje pilna potrzeba wykonania tych napraw aby zapewnić 
należyty poziom bezpieczeństwa użytkownikom drogi przez zarządzającego drogą,  
przeprowadzono rozeznanie w zakresie możliwości usunięcia tych ubytków.  

W rezultacie firma INSTYLE Dorota Danielczyk zadeklarowała wykonanie remontu 
cząstkowego na drodze powiatowej nr 2921E w dniu 11 września 2020 roku za kwotę 
4 500 zł + należny podatek VAT. Remont obejmie usunięcie 4 ubytków nawierzchni 
o powierzchni 36m2. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

Ogłoszono przerwę w obradach Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Po przerwie obrady Zarządu Powiatu wznowiono i realizowano dalsze punkty porządku 
posiedzenia Zarządu. 

17. Przedstawienie wniosku Firmy „Strada” Paulina Jeżak z siedzibą w miejscowości Baby 
ul. Sportowa 6 w sprawie zgody na cesję przyszłych wierzytelności  
wynikających z zawartej umowy nr 93/2020 o roboty budowlane w zadaniu  
pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 
w stronę Romanowa” na Firmę „Faktoria” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Wołoskiej 24. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił wniosek Firmy „Strada” Paulina Jeżak  
z siedzibą w miejscowości Baby ul. Sportowa 6 w sprawie zgody na cesję przyszłych 
wierzytelności wynikających z zawartej umowy nr 93/2020 o roboty budowlane  
w zadaniu pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi 
wojewódzkiej w stronę Romanowa” na Firmę „Faktoria” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24. 

Pan Naczelnik przypomniał, że na jednym z wcześniejszych posiedzeń, Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na cesję przyszłych wierzytelności na podstawie złożonego wówczas 
wniosku, w którym wskazano Idea Bank jako cesjonariusza.  

Po uzyskaniu przychylnego stanowiska Zarządu Powiatu w tej sprawie przesłano  
pismo do ww. banku, który z uwagi na brak wystarczających danych identyfikacyjnych 
wniosku o cesję złożonego przez „Strada” odpisał, iż wniosek nie może zostać przyjęty  
do weryfikacji przez bank. 

Obecnie Firma „Strada” wskazała, że ze względu na brak dalszej współpracy z bankiem 
(Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) nowym cesjonariuszem będzie Firma 
„Faktoria Sp. z o.o. z Warszawy. 

Pan Burzyński nadmienił, że Firma „Faktoria” przesłała w imieniu firmy „Strada”  
projekt zawiadomienia o cesji wierzytelności, do której ze strony Powiatu zgłaszano 
szereg uwag. Projekt zakładał, że Powiat przejmie obowiązki dłużnika wobec firmy 
faktoringowej na kwotę 200 tys. zł. 

W związku z tym Pani Paulina Jeżak, jako przedstawicielka firmy „Strada”, złożyła 
pisemne wyjaśnienie, w którym wskazano, że ww. firma rezygnuje z cesji zobowiązań 
Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze względu na brak dalszej 
współpracy, natomiast nowym cesjonariuszem jest firma „Faktoria” 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Pani Skarbnik przedstawiła zasady działania firm faktoringowych. 
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że ze względu na brak zgody na przyjęcie takich 
warunków przez Powiat, nie osiągnięto porozumienia w przedmiotowej sprawie.  

Ze strony Powiatu zaproponowano, aby podpisać aneks do umowy, w którym zostaną 
zawarte postanowienia dotyczące zasad rozliczania (aby uniknąć rażącego naruszania 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

18. Przedstawienie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi 
wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”, 
na odcinku od km + 712,25 do km 8+068,91. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
przedstawił zawiadomienie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi wojewódzkiej 
Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”, na odcinku  
od km 5+712,25 do km 8+068,91. 

Zawiadomienie wydano na wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

W zawiadomieniu wskazano zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji 
w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej. Zakresem inwestycji są objęte nieruchomości 
lub ich części, położone w gminie Brójce w obrębach ewidencyjnych nr: 11 Stefanów, 
10 Przypusta i 03 Giemzów.  

Zgodnie z ww. ustawą, z dniem przedmiotowego zawiadomienia, nieruchomości 
stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego,  
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomościami 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w zawiadomieniu, którego kopia stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że w związku z wszczętym postępowaniem, w następstwie 
prowadzonych czynności administracyjnych, nastąpi oszacowanie wysokości 
odszkodowania dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 4 działki gruntu o łącznej 
powierzchni ponad 3,75 ha, które przejdą na własność Województwa Łódzkiego. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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19. Przedstawienie pisma dotyczącego spotkania w sprawie nabycia przez Powiat 
Łódzki Wschodni gruntów zajętych pod przebudowę drogi powiatowej nr 1233E  
w Hucie Wiskickiej w gminie Rzgów. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił pismo dotyczące organizacji spotkania w sprawie 
nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni gruntów zajętych pod przebudowę drogi 
powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej w gminie Rzgów. 

W piśmie wskazano, że w 2019 roku dokonano przebudowy ww. drogi powiatowej 
i w tym celu wymagana była zgoda właścicieli gruntów zajętych pod inwestycję, 
na wykonanie prac na prywatnych posesjach oraz że mieszkańcy, którzy wyrazili zgodę  
na budowę chodnika zostali poinformowani przed wykonaniem inwestycji, że zajęte 
grunty zostaną wykupione.  

Gmina Rzgów zleciła wykonanie map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości,  
łączna powierzchnia do przejęcia wynosi 593m2 (podział 13 działek gruntu). 

Gmina Rzgów zaproponowała zorganizowanie spotkania podczas którego będą 
rozpatrywane kwestie sposobu podziału działek oraz możliwości współdzielenia  
z Gminą kosztów wykupu/odszkodowań. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Analizując tę sprawę Wydział GN wypracował propozycję odpowiedzi na przedmiotowe 
wystąpienie, wskazując, że w przypadku podziału działek ze względu ewentualne  
koszty aktu notarialnego przy podziale „z urzędu” korzystniejszym rozwiązaniem jest 
podział na wniosek właścicieli. W takim przypadku nieruchomości na mocy wydanej 
decyzji podziałowej przejdą na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego i wówczas 
Powiat będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. 

Pan Bogusław Biliński dodał, że działki na tym terenie przeznaczane pod poszerzenie 
dróg powiatowych mają przyjętą przez Zarząd Powiatu wartość 28,13 zł/1m2,  
zatem wysokość odszkodowania powinna być ustalana według przyjętych wartości.  
Ponadto przy wypłacie odszkodowania Powiat będzie posługiwał się wartościami 
wynikającymi z oszacowania określonego na podstawie operatu szacunkowego wyceny 
nieruchomości – wartość odszkodowania nie może być wyższa niż wynikająca z operatu. 

W odniesieniu do sposobu finansowania wypłaty odszkodowań Pan Naczelnik 
zasugerował, aby w przekazywanej odpowiedzi zawrzeć również informacje, że Gmina 
Rzgów powinna pokryć 50 % kosztów wypłaty odszkodowań za ww. działki. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję 
odpowiedzi Gminie Rzgów na przedmiotowe wystąpienie. 
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20. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego 
pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach 
(obniżenie opłaty czynszowej najemcy „Super Apteka M. i R. Kuchczyńscy Spółka 
Jawna” za miesiąc sierpień 2020 roku). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała o wystąpieniu najemcy 
lokalu użytkowego, będącego własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
pozostającym w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Koluszkach przy ul. Korczaka 5, tj. „Super Apteka M. i R. Kuchczyńscy Spółka Jawna", 
który wystąpił o obniżenie miesięcznej opłaty czynszowej (netto) za miesiąc sierpień 
2020 roku. 

Najemca złożył wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej, w którym wykazał  
spadek o 38,01 % płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego.  

Najemca wykazał przychód za miesiąc lipiec w wysokości 65 298,85 zł oraz przychód  
w analogicznym okresie 2019 roku w wysokości 105 345,70 zł. 

Płynność finansowa najemcy za miesiąc lipiec uległa pogorszeniu, co jest skutkiem 
ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,  
a spadek przychodów z działalności statutowej najemcy jest przypadkiem określonym 
w Uchwale Nr 739/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 kwietnia 
2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem  
od pobierania opłat lub stosowaniem innych ulg za lokale użytkowe stanowiące 
własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na obniżenie czynszu najemcy zostało ustalone proporcjonalnie  
do spadku obrotów w ramach prowadzonej działalności, tj. o 50 % miesięcznej opłaty 
czynszowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obniżenie 
czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Koluszkach (obniżenie czynszu najemcy: „Super Apteka M I R 
Kuchczyńscy Spółka Jawna” za miesiąc sierpień 2020 roku). 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 21 
do protokołu. 
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21. Omówienie przebiegu XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2020 r. w trybie zdalnym. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 22  do protokołu. 

22. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Paweł Pomorski – Członek Zarządu Powiatu zapytał o planowane do realizacji 
zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w gminie Nowosolna. 

b) Dyskutowano na temat realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych  
w kontekście możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel z budżetu Państwa. 

Pan Starosta nadmienił, że planowana jest realizacja zadań we wszystkich  
gminach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, uwzględnionych w ramach 
przyjętego „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego na lata 2017 – 2022”. 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje na temat zadań planowanych 
do zgłoszenia w ramach drugiego etapu dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym wyodrębniono środki Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie finansowe zadań inwestycyjnych,  
kierowane dla: 
1) gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5 000 000 tys. zł, 
2) powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1 000 000 tys. zł, 

planowanych do realizacji na lata 2020 – 2022: 

gmina Andrespol: 

1) Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Brzezińskiej (w budżecie 
Powiatu są zapisane na ten cel środki finansowe w wysokości 5 700 tys. zł. 

gmina Brójce: 

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku 
Dalkowa, 

2) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E od drogi 
wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Romanów (na odcinku ok. 2 km), 

3) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2925E Kurowice – 
Kotliny (3 410 tys. zł.), 

4) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, 
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5) Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 2912E na odcinku Wola Rakowa 
– Romanów (dokończenie inwestycji), 

6) Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 2926E na odcinku Wola Rakowa 
– Modlica, 

7) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolna i ul. Górna  
w gminie Brójce. 

gmina Koluszki: 

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Dzieci Polskich  
od ul. Zagajnikowej (Gmina wykonała projekt), 

2) Budowa tunelu pod torami kolejowymi w Gałkowie, 

3) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2914E w Kaletniku. 

gmina Nowosolna: 

1) Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna (odcinek 816mb od Janowa w stronę Łodzi), 

2) Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1150E, 

3) Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej nr 1186E na odcinku 
od Janowa do Kalonki (ok. 4km drogi), 

4) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1151Ena odcinku 
od autostrady A1 do skrzyżowania z drogą nr 2913E (ul. Wiączyńską) 

gmina Rzgów: 

1) Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2941E w Grodzisku, 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Łódzkiej w Rzgowie – etap II, 

3) Wykonanie projektu i budowa ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2916E na odcinku Gospodarz – Prawda, 

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w Prawdzie (w kierunku Pabianic), 

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E ul. Ogrodowej w Rzgowie, 

6) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2941E Starowa 
Góra – Konstantyna. 

gmina Tuszyn: 

1) Wykonanie nakładki na drodze nr 2900E Tuszyn, ul. Żeromskiego (od kościoła 
do ul. Wysokiej), 

2) Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze nr 2904E 
(ul. Ściegiennego), 

3) Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze nr 2902E Tuszyn, 
ul. Kępica (w kierunku od ul. Brzezińskiej w Tuszynie do ul. Kaczeńcowej), 

4) Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze nr 2900E Tuszyn 
ul. Żeromińska w kierunku od Tuszyna do Żeromina), 

5) Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2902E Kępica – Poddębina 
od ul. Szpitalnej w stronę ul. Kocha do końca zabudowań, 
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6) Poszerzenie nawierzchni na drodze nr 2928E Tuszyn – Zofiówka  
(od ul. Poddębina do ul. Rzecznej), 

7) Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze nr 2903E ul. Karłowicza 
i ul. Narutowicza, 

8) Wykonanie nakładki na drodze nr 2928E w Zofiówce (ul. Główna), 

9) Wykonanie nakładki na drodze nr 2902E Tuszyn ul. Poddębina (obecny 
odcinek od drogi krajowej nr 1 do ul. Szpitalnej), 

10) Budowa nawierzchni bitumicznej drogi nr 1512E w Zofiówce ul. Cmentarna, 

11) Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2904E Wola Kazubowa 
ul. Sadowa. 

Pan Zbigniew Burzyński dodał, że wskazane zadania są planowane do zgłoszenia 
do dofinansowania w ramach drugiego etapu dofinansowania ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Ponadto Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu 
zasygnalizowała, że projekt budowy ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2916E na odcinku Gospodarz – Prawda został już wykonany przez 
Gminę i ewentualnie w przypadku składania wniosku należałoby zaktualizować 
nazwę tego zadania inwestycyjnego. 

W związku z zamiarem modernizacji wielu dróg do dnia 30 września 2020 r.  
zostanie zgłoszony pakiet zadań inwestycyjnych do realizacji na drogach 
powiatowych, do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

c) Pani Wicestarosta poinformowała, że wspólnie z Panem Starostą i Panią Skarbnik 
podpisali umowę z Zastępcą Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej  
o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej  
w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie Pomaga”, 
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  
w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym. 

Wysokość grantu dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni wynosi kwotę 584.362,50 zł. W ramach tej kwoty: 

– Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach otrzymał kwotę 103.312,50 zł 
przeznaczoną na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy 
Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry 
medycznej), 

– Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze otrzymał kwotę 481.050,00 zł. 
przeznaczoną na: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy 
Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry 
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medycznej), koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników  
Domu Pomocy Społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami,  
poza miejscem zamieszkania, koszty związane z zapewnieniem tymczasowych 
miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników Domu Pomocy 
Społecznej, pracujących z pensjonariuszami. 

Otrzymane granty stanowią duże wsparcie dla naszych domów, których praca  
w okresie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna, wymagająca wielu dodatkowych 
form wsparcia. 

Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu. 

d) Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła pismo przekazane 
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące: 

1) rejestracji osób bezrobotnych od 1 września 2020 r. do 8 września 2020 r. 
Ogółem: 57 osób, w tym Koluszki: 24 osoby, z prawem do zasiłku: 25 osób; 

2) złożenia w ZUS przez 121 osób wniosków o przyznanie prawa do zasiłku 
solidarnościowego; 

3) złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 22 osób legalnej 
pracy cudzoziemca; 

4) wniosków na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oraz organizacji 
pozarządowych – wpłynęły 4615 wnioski i podpisano 4199 umów na łączną 
kwotę 20 983 381,53 zł; 

5) wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 600 wniosków, podpisano  
523 umowy na kwotę 2 675 140,00 zł; 

6) naboru na pozostałe formy pomocowe; 

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

8) raportów do MRPIPS przesyłanych codziennie za pośrednictwem specjalnie 
stworzonej do tego platformy internetowej. 

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź –Wschód, które 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

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

1) Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy  
z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji 
na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi wnioskami: 

a) DBP Krystian Kowalski o przedłużenie terminu realizacji umowy nr 64/2020 
z powodu opóźnień Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w uzgodnieniu dokumentacji projektowej, 

b) Firmy „Strada” Paulina Jeżak z siedzibą w miejscowości Baby ul. Sportowa 6 
w sprawie zgody na cesję przyszłych wierzytelności wynikających z zawartej umowy 
nr 93/2020 o roboty budowlane w zadaniu pn. „Wykonanie chodnika  
na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”  
na Firmę „Faktoria” Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24. 

3) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie 
od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości  
30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie udzielenia zamówienia 
na wykonanie robót remontowych na drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie 
gm. Andrespol. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi sprawami: 

a) z zawiadomieniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi wojewódzkiej 
Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”, na odcinku 
od km + 712,25 do km 8+068,91, 

b) z pismem dotyczącym spotkania w sprawie nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni 
gruntów zajętych pod przebudowę drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej 
w gminie Rzgów. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 930/2020 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

2) Nr 931/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

3) Nr 932/2020 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

4) Nr 933/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: ZS nr 1 i ZS nr 2) – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

5) Nr 934/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

6) Nr 935/2020 w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2021, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów 
ich składania – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

7) Nr 936/2020 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego  
z drogi – motorower Barton o nr rej. ELW V930 – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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8) Nr 937/2020 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego  
z drogi – Skoda Felicja o nr rej. EL 4564R – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

9) Nr 938/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu 
użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz …………...………………….. 


