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Protokół Nr XXI/2020 
z XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

która odbyła się w dniu 27 lipca 2020r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:00 i trwała do godziny 10:32.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 17 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Pkt 1. porządku obrad – Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył  
obrady XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która została zwołana na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 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. Przewodniczący poinformował, że obrady odbędą się w trybie zdalnym, przy użyciu 
Systemu Rada oraz komunikatora Skype.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przystąpi do głosowania „Sprawdzenie zalogowania się 
radnych”, aby stwierdzić prawomocność obrad. 

Przewodniczący na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdził, że w chwili obecnej 
zalogowanych w systemie jest 16 radnych i  obrady są prawomocne (imienny wykaz głosowania 
radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

Przewodniczący Rady witając Starostę Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opalę, nawiązał do bardzo 
ważnego wydarzenia – Pan Starosta został wybrany Członkiem Kapituły Nagrody Samorządowej 
imienia Norberta Barlickiego.  
Następnie Pan Przewodniczący przywitał osoby uczestniczące w sesji.  

Pkt 2. porządku obrad – Przedstawienie porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian.  

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad. 

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy 
(druk nr 1). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 2). 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
(druk nr 3).    

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
(druk nr 4).    

9. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

10. Zamknięcie XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.  

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XX/2020 z XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.  

Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
(załącznik nr 3 do protokołu).  
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do sprawozdania z pracy Zarządu 
Powiatu. 

Pan Radny Mariusz Kotynia zwrócił się z następującymi pytaniami: 

 Jakich obiektów wyłączonych z użytkowania w DPS Lisowice dotyczył wniosek 
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złożony przez Dyrektora o rozbiórkę? 

 Na czym będzie polegało użyczenie pasa drogowego, na stałe czy terminowo dla firmy 
DK Developer? 

 Ile środków zabrakło celem rozstrzygnięcia postępowania na remont podłogi korytarza 
na I piętrze budynku w SP nr 2? Czy uda się zrealizować przedsięwzięcie do czasu rozpoczęcia 
roku szkolnego? 

 Kto złożył wniosek o przyznanie środków na usługę aktualizacji baz danych o wartości 20 000 zł?  

Wstępnych informacji udzielił Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni. 
W związku z określonymi problemami kadrowymi, aby dochować krótkich terminów, zdecydowano 
o zleceniu przygotowania materiałów do weryfikacji baz danych geodezyjnych firmie z zewnątrz. 
Jest to podyktowane tym, żeby prace geodezyjne mogły zostać zweryfikowane jak najszybciej, 
na co liczą wykonawcy oraz zgodnie z postulatami państwa radnych.  

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że rozbiórka starych budynków i budowli 
po dawniej funkcjonującym gospodarstwie pomocniczym w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach 
dotyczy rozbiórki belgijek, szklarni, gnojowników i innych części warsztatowych. Z uwagi na to, iż ten 
teren jest objęty ochroną zabytków, należało wystąpić do Konserwatora Zabytków o zgodę. Zgoda 
taka zostanie udzielona (lub już została udzielona), ale pod warunkiem, że będziemy mieć jeszcze 
ustanowiony nadzór archeologiczny.  

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska poinformował, że firma P&K Developer Sp. z o.o. buduje domy jednorodzinne 
przy ul. Tuszyńskiej w gm. Andrespol. W ramach tego zadania firma wykonuje chodnik w ulicy 
gminnej, który włącza się w ciąg pieszy w drodze powiatowej ul. Tuszyńskiej. W tym celu  
potrzebowali około 2 m2 - 2,5 m2 terenu. Wydana została pozytywna opinia użyczenia tej firmie 
działki nieodpłatne, ponieważ cele związane są z bezpieczeństwem ruchu drogowego.  

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni odniosła się do zapytania dotyczącego realizacji 
remontu podłogi korytarza na pierwszym piętrze w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach. Na ten cel 
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w budżecie Powiatu zaplanowano około 13 tys. zł, natomiast najkorzystniejsza oferta, która 
zakładała, że remont zostanie wykonany w czasie wakacji, wynosiła około 26 tys. zł. Zlecono Panu 
Dyrektorowi powtórzenie postępowania, celem wyłonienia korzystniejszej oferty, niemniej jednak 
wszystkie pozostałe oferty zakładają termin niedostępny dla nas, ponieważ obejmują wrzesień, 
październik, a nawet listopad. W związku z powyższym zapadnie decyzja, żeby ewentualnie zająć się 
tym remontem już w przyszłym roku w porze wakacyjnej. W ciągu dwóch tygodni feryjnych również 
nie mamy pewności, że udałoby się wykonać remont z uwagi na zakres prac do wykonania.  

Pani Wicestarosta udzieliła następnie odpowiedzi na pytanie odnośnie środków w wysokości 
20 tys. zł przeznaczonych na prace zlecone w zakresie weryfikacji prac geodezyjnych 
i kartograficznych. Z dniem 1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, która wprowadza termin weryfikacji prac geodezyjnych wynoszący do 7 dni. 
Przy obecnej kadrze, która zajmuje się weryfikacją, nie będzie możliwe dotrzymanie terminu 
wynikającego z ustawy i dlatego zlecono prace do wykonania przez biuro. Prac inwestycyjnych 
na terenie naszego powiatu jest bardzo dużo – zaczynają się w Wydziale Geodezji i Kartografii, 
poprzez Wydział Budownictwa i Architektury, a dalej poprzez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego.  

W związku z tym, że nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady zamknął punkt. 

Pkt 5. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu Pomocy. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu wspólnym Komisji Pani Urszula Łużniak – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały. Zwrócił się do radnych, czy 
nasunęły się zapytania.  

Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17 „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 
Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17 „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok.    

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok.    

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pkt 9. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  

Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa sesja planowana jest na dzień 27 sierpnia 2020 r. 

Pkt 10. porządku obrad – Zamknięcie XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Sławomir Sokołowski 


