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PROTOKÓŁ NR 19/20 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z Komisją Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa. 

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Pani Zofia Sójka otworzyła wspólne 
posiedzenie Komisji, które odbywało się w trybie zdalnym.  
Przewodnicząca Komisji, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad. 
Lista obecności z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.  

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia przedstawia się 
następująco:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach za 2019 rok (druk nr3). 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

Pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach za 2019 rok. 

Projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za 2019 rok 
omówiła Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która stwierdziła, 
że działalność Warsztatu jest prawidłowa.  
Pani Dyrektor przedstawiła następnie informacje dotyczące bieżącej pracy WTZ w sytuacji związanej 
z epidemią koronawirusa.  

Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Pkt 5. Sprawy różne i wolne wnioski.  

Pan radny Mariusz Kotynia zgłosił uwagę techniczną dotyczącą sposobu zapisywania komentarzy 
w Systemie Rada. 
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Pan radny Mariusz Kotynia następnie nawiązał do tego, że proszono, żeby radni nie zabierali głosu 
na sesji, natomiast zwrócił uwagę, że Pani Zofia Sójka głos na sesji zabierała.  

Pan radny Jarosław Sobieszek zapytał, czy Zarząd Powiatu wprowadził wewnętrzny regulamin 
co do aktywności składu Zarządu, gdyż zauważył, że podczas posiedzeń skład Zarządu jest okrojony. 

Pan radny Mariusz Kotynia odniósł się do faktu, że zdejmuje się z budżetu Powiatu zadanie Centrum 
Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS 
i WTZ.  Pan radny przypomniał, że uważał, iż niedobrze jest remontować stare budynki, poza tym ma 
wątpliwości, czy jest potrzeba tworzenia na terenie powiatu drugiego WTZ. Pan radny dodał, że 
dziwi się, że wypada z budżetu tak ważna inwestycja, bez żadnego komentarza, a niektórzy radni byli 
zwolennikami tej inwestycji. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni odpowiedział na pytanie Pana Jarosława Sobieszka. 
Zarząd pracuje w okrojonym składzie trzyosobowym, ale ma wymaganą statutową większość. 

Pan Starosta stwierdził następnie, że Zarząd jest zwolennikiem realizacji CUŚ i WTZ, jednakże 
odstąpienie od realizacji projektu jest związane z sytuacją COVID-19, która m.in. powoduje 
ograniczone wpływy do budżetu Powiatu z podatku dochodowego. Pan Starosta powiedział, że kwota 
najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła w przetargu była o 1,8 mln zł wyższa niż środki przeznaczone 
na zadanie, którą musiałby dołożyć Powiat z własnego budżetu. Pan Starosta powiedział, że w tej 
chwili wpływy do budżetu są miesięcznie około 1 mln zł niższe, niż planowane i może tak być również 
w następnych miesiącach. Pan Starosta dodał, że wykonawcy, którzy chcieliby startować w przetargu, 
zadali pytanie, czy przewidujemy możliwość zwiększenia nakładów o 50% oraz możliwość wydłużenia 
czasu realizacji zadania o 3 miesiące i czy te zapisy będą zawarte w umowie, tak więc koszty mogłyby 
dodatkowo wzrosnąć.  
Pan Starosta odniósł się do informacji zamieszczonej przez Powiat na stronie internetowej, 
że Powiatowi nie przyznano dofinansowania do dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Wniosek złożony przez Powiat znalazł się na liście rezerwowej na miejscu drugim. 
Pan Starosta podsumował, że odstąpienie od realizacji projektu CUŚ następuje z ekonomicznych 
przesłanek. Ponadto należy liczyć z tym, że wprowadzenie wykonawcy na teren DPS stwarza 
zagrożenie rozprzestrzenienia tam koronawirusa przez osoby z zewnątrz. Pan Starosta dodał, 
że dotychczas nie ma przypadków zakażeń koronawirusem wśród personelu ani pensjonariuszy. 

Pan radny Tomasz Migdalski podziękował Pani radnej Elżbiecie Ciesielskiej za działania Gminy 
Andrespol w sprawie inwestycji dotyczącej budowy boiska, które ma powstać w Wiśniowej Górze. 

Odbyła się dyskusja na temat sposobu organizacji wizyty Pana Premiera związanej z planowaną 
budową boiska. O spotkaniu nie byli informowani mieszkańcy gminy, dowiedzieli się o tym z mediów. 
Również Urząd Gminy dowiedział się o spotkaniu w ostatniej chwili.  
Pan Starosta i Radni Rady Powiatu nie byli zaproszeni na to spotkanie.  

Pkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 

Przewodnicząca Komisji 
Polityki Społecznej 

Elżbieta Ciesielska 


