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PROTOKÓŁ NR 18/20 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z Komisją Polityki Społecznej. 
 
 
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.  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji: 

1) Zofia Sójka – Przewodnicząca Komisji, 
2) Tadeusz Walas – Wiceprzewodniczący Komisji, 
3) Agnieszka Biała – Członek Komisji, 
4) Elżbieta Ciesielska – Członek Komisji, 
5) Ewa Gładysz – Członek Komisji, 
6) Sylwester Golus – Członek Komisji, 
7) Mariusz Kotynia – Członek Komisji, 
8) Tomasz Migdalski – Członek Komisji, 
9) Bogumił Skorupski – Członek Komisji, 

10) Jarosław Sobieszek – Członek Komisji; 
11) Sławomir Sokołowski – Członek Komisji, 
12) Mirosław Sójka – Członek Komisji, 
13) Edyta Waprzko – Członek Komisji. 

  
Przewodnicząca Komisji stwierdziła prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 
do protokołu. 
 
Pani Przewodnicząca poprosiła o zadawanie pytań podczas posiedzenia Komisji, żeby można było 
sprawnie przeprowadzić sesję.  
 
 
Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.  
 
Nie zgłoszono propozycji zmian porządku. 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 określenia rodzaju zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu (druk nr 1, referuje p. Urszula Łużniak – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji 
zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku (druk nr 2, 
referuje p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały 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 (druk 
nr 3, referuje p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (druk nr 4, referuje p. Urszula 
Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

8. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 (druk nr 5, referuje p. Urszula 
Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 6, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu). 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok (druk nr 7, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).   

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok (druk nr 8, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).   

12. Zaopiniowanie Raportu z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022 (druk nr 10, referuje p. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki 
Wschodni). 

13. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 11, 
referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych). 

14. Zaopiniowanie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok (druk nr 12, referuje p. Krzysztof 
Supera – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z/s w Koluszkach). 

15. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu 
łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego za 2019 rok (druk nr 13, referuje p. Krzysztof Dąbrowski – 
Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego).  

16. Zaopiniowanie sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z realizacji zadań za 2019 rok (druk nr 14, referuje p. Małgorzata Pacho–
Kuląg – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego). 

17. Sprawy różne i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 
 
Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
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Pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu. 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 
oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie 
finansowym Funduszu omówiła Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydzielił Powiatowi 
Łódzkiemu Wschodniemu na 2020 rok według algorytmu kwotę 1.797.770,00 zł. W przedmiotowym 
projekcie uchwały zaproponowano podział tej kwoty w następujących proporcjach: 100.000,00 zł 
na rehabilitację zawodową i 1.697.770,00 zł na rehabilitację społeczną, w tym zobowiązania WTZ 
1.024.800,00 zł.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
Pkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad 
realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2020 roku. 
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku omówiła Pani Urszula Łużniak – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Proponowana zmiana polega na zmianie zapisu 
w ten sposób, aby umożliwić uzyskanie dofinansowania także osobom, które dokonały zakupu 
przedmiotów ortopedycznych w 2019 roku. Przedstawiona propozycja wynika z faktu, że sporo osób 
zaciągnęło kredyty np. na przedmioty ortopedyczne. W związku z tym, że przyznane środki PFRON 
są wyższe, proponuje się cofnięcie do faktur z 2019 r., gdyż przepisy prawa pozwalają na takie 
działanie.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały 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. 
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku omówiła Pani Urszula Łużniak – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor powiedziała, że ogólna kwota 
utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach w 2020 r. wynosi 1.138.800,00 zł, w tym 
1.024.800,00 zł ze środków PFRON i 114.000,00 zł z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Do zawarcia umowy i przekazania w/w środków niezbędne jest udzielenie upoważnienia Zarządowi 
Powiatu. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Pkt 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” omówiła Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. W związku ze stanem epidemicznym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ogłosił nowy program, funkcjonujący od 10 kwietnia 2020 r. W ramach 
modułu III osoby niepełnosprawne, które utraciły możliwość rehabilitacji odbywanej od poniedziałku 
do piątku, mogą ubiegać się przez trzy miesiące o pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie, 
łącznie 1.500 zł – dotyczy to głównie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, ośrodków 
rehabilitacji dziennych, ośrodków szkolno – rehabilitacyjnych. W ramach modułu IV przewidywana 
jest pomoc dla powiatów, które poniosły dodatkowe wydatki w związku z zagrożeniem 
epidemicznym, skierowane do osób niepełnosprawnych. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Pkt 8. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019. 
 
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła ocenę zasobów 
pomocy społecznej za rok 2019 (załącznik nr 6 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała ocenę zasobów pomocy 
społecznej za rok 2019. 
 
 
Pkt 9. Zaopiniowanie projektu 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 zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Pan radny Jarosław Sobieszek zapytał o realizację programu „Zdalna szkoła” – ile wniosków zostało 
zgłoszonych przez dyrektorów szkół. 
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Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w ramach programu „Zdalna szkoła” 
dotacja z budżetu Unii Europejskiej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 70.000,00 zł. 
Ze strony dyrektorów szkół złożone zostały wnioski na 25 laptopów. 
W przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych Powiat uzyskał najkorzystniejszą ofertę 
w takiej wysokości, że pozostały środki jeszcze na dwa komputery. Łącznie zakupionych będzie 
27 sztuk laptopów, po to żeby wykorzystać całą przyznaną kwotę dotacji.  
Powiatowi przyznane zostały środki w wysokości 70.000,00 zł, ze strony Powiatu została podpisana 
umowa i przekazana elektronicznie do Ministerstwa Edukacji. Obecnie Powiat oczekuje na zawarcie 
umowy ze strony Ministerstwa.  
Pani Skarbnik dodała, że aby rozpocząć procedurę zamówienia publicznego, na ten cel przesunięte 
zostały uchwałą Zarządu Powiatu odpowiednie środki w ramach budżetu Powiatu. 
 
Pani radna Elżbieta Ciesielska zapytała, czy komputery przeznaczone są dla uczniów, czy dla 
nauczycieli. 
 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to komputery dla uczniów i również dla nauczycieli.   
 
 
Pkt 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  
   
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Pkt 12. Zaopiniowanie Raportu z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022. 
 
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni omówiła Raport z realizacji w 2019 roku Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 (załącznik nr 10 do protokołu). 
Strategia to najważniejsze narzędzie planowania, określające wizję i kierunki rozwoju Powiatu, jego 
cele strategiczne, operacyjne oraz zadania będące sposobami realizacji tych celów. 
Zgodnie z zapisem Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 przyjętej 
Uchwałą Nr XVI/189/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 grudnia 2015 r., raz 
w roku opracowuje się raport, będący podstawowym elementem monitoringu realizacji celów 
strategicznych, operacyjnych oraz zadań, a także wszelkich analiz zgodności i efektów 
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podejmowanych działań z założeniami. Raz w roku przedstawia się raport Radzie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
Raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i został sporządzony 
w oparciu o materiały źródłowe opracowane i przekazane przez Naczelników/ Kierowników 
Wydziałów/ Referatów Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Dyrektorów powiatowych jednostek 
organizacyjnych, a także Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, służby sanitarno – epidemiologicznej i weterynaryjnej. 
W pierwszej części Raportu przywołane są cele strategiczne i operacyjne wymienione w „Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, zaś w części drugiej przedstawione są poszczególne cele 
wraz z informacją opisową, dotyczącą realizowanych zadań.  
Raport wskazuje na dynamiczne działania w istotnych obszarach naszego Powiatu, szczególnie 
w inwestycjach związanych z infrastrukturą drogową, ale także z zadaniami wykonywanymi w celu 
ogólnego rozwoju procesu inwestycyjnego, chociażby przez stworzenie cyfrowych baz danych 
i systemu ich udostępniania, modernizację ewidencji gruntów i budynków.  
Dynamicznie rozwija się obszar pomocy społecznej oraz szkolnictwo z ciągłym podnoszeniem 
poziomu edukacji. W 2019 r. podjęto również szereg działań w zakresie wspierania aktywności 
zawodowej mieszkańców Powiatu oraz działań promujących Powiat. 
Wszystkie działania wpłynęły na pozytywny wizerunek naszego Powiatu.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała Raport z realizacji 
w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 
 
 
Pkt 13. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych omówiła sprawozdanie 
z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 11 do protokołu). 
Sprawozdanie corocznie przedstawiane jest Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Zarząd 
Powiatu w ustawowym terminie. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych w oparciu o informacje, które uzyskano od jednostek organizacyjnych Powiatu, 
wydziałów Starostwa, inspekcji i straży. Informacje te zostały zebrane, żeby wykazać, jakie zadania 
jednostka organizowała z podaniem przedsięwzięcia, sposobu realizacji, nazwy zadania, 
w odniesieniu do zadań szczegółowych określonych w Programie współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji 
Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Pkt 14. Zaopiniowanie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok. 
 
Pan Krzysztof Supera – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z/s w Koluszkach przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok (załącznik nr 12 do protokołu). 
Pan Komendant podsumował działalność w roku 2019. 
Pod względem zdarzeń – był to rok spokojny w stosunku do roku 2018. Były to w większości 
zdarzenia małe lub średnie oraz dwa zdarzenia duże i jedno bardzo duże. 
Pan Komendant omówił ilość odnotowanych zdarzeń, w tym pożarów i miejscowych zagrożeń.  
W 2019 r. systematycznie prowadzono szkolenia, ćwiczenia, ewakuacje, inspekcje. Prowadzono 
różnego rodzaju akcje edukacyjne i promocyjne na terenie Powiatu.  
Jeżeli chodzi o działalność jednostek OSP, Pan Komendant stwierdził, że jednostki są 
zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, a część z nich jest w czołówce liczby wyjazdowości 
na tle województwa – OSP Tuszyn ma drugą wyjazdowość w województwie, OSP Tuszyn Las 
ma szóstą wyjazdowość w województwie, OSP Rzgów ma dziesiątą wyjazdowość w województwie.  
Pan Komendant dodał, że warta podkreślenia jest organizacja obozów młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. Radny druh Mirosław Sójka był na takim obozie. Koordynacja na działań związanych 
z uczestnikami w liczbie 100 osób to duże wyzwanie, a wszystko odbyło się na bardzo wysokim 
poziomie.  
Jeśli chodzi o zakup samochodów, w roku 2019 udało się zakupić samochód dla OSP w Tuszyn Lesie. 
Pan Komendant zwrócił uwagę, że istotną rzeczą było otwarcie sali edukacyjnej, skierowanej dla 
dzieci od 4 roku życia, które poprzez zabawę mogą uczyć się zasad bezpieczeństwa. Ponadto dla 
dzieci odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkursy plastyczne, zawody sportowo – 
pożarnicze.  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach 
aktualnie ma 100% zatrudnienia.  
 
Pan Komendant powiedział o inwestycji, która była prowadzona w roku 2019 dotyczącej wykonania 
instalacji odnawialnych źródeł energii. 
 
W dalszej części Pan Komendant przedstawił plany na rok 2020. Poprzedni Komendant Główny PSP 
włączył KPPSP z/s w Koluszkach w plan budowy posterunku w Gminie Tuszyn lub Gminie Rzgów. 
Nie ma jednak informacji, czy ten plan został zaakceptowany przez obecnego Komendanta 
Głównego. Obecna sytuacja związana z epidemią opóźnia te informacje. W międzyczasie zrobiono 
rozpoznanie cenowe. Pan Komendant dodał, że Starosta Łódzki Wschodni zaopiniował pozytywnie 
stworzenie posterunku na terenie jednej z tych dwóch gmin.  
W roku 2020 są plany uposażenia jednostki w trzy nowe auta, przy udziale finansowym samorządów, 
w tym Powiatu Łódzkiego Wschodniego, za co Pan Komendant podziękował i wyraził nadzieję, 
że nic się nie zmieni i pieniądze, które zostały zaplanowane na rok 2020, zostaną przekazane na zakup 
samochodu rozpoznawczo – ratowniczego. Ponadto planowany jest zakup samochodu operacyjnego 
i ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.  
Pan Komendant podkreślił, że do tej pory bardzo dobrze współpracowano z samorządami, 
jednostkami OSP, z innymi instytucjami, w tym Policją oraz prywatnymi firmami, przedsiębiorstwami. 
 
Pan radny Mirosław Sójka zwrócił uwagę, jak wiele pracy włożonej zostało przez druhów strażaków 
w utworzenie sali edukacyjnej dla dzieci. Radny wyraził zdanie, że jest to bardzo dobry pomysł, który 
zaprocentuje. Pan Sójka podziękował Komendantowi za taką salę.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała informację Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 
o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
za 2019 rok. 
 
 
Pkt 15. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2019 rok. 
 
Pan Krzysztof Dąbrowski – Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego przedstawił 
roczne sprawozdanie z działalności oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego za 2019 rok (załącznik nr 13 do protokołu). 
Rok 2019 pod względem statystycznym wyników policyjnych był bardzo korzystny. Świadczy o tym 
przede wszystkim dynamika przestępczości poniżej 100%, wzrost wykrywalności w podstawowych 
kategoriach, ujawnialność narkotyków (w roku 2019 ponad 20 kg). Odnotowano ponad 50% spadek 
liczby zabitych w wypadkach drogowych.  
Pan Komendant podkreślił, że dobre wyniki jednostki nie byłyby możliwe bez wzorowej współpracy 
z włodarzami Powiatu, gmin oraz pozostałymi służbami powiatowymi, jak Inspekcja Sanitarna, 
Państwowa Straż Pożarna, Weterynaria, Nadzór Budowlany.  
Pan Komendant dodał, że dobre wyniki to nie tylko statystyka, ale również osiągnięcia w wielu 
konkursach na terenie garnizonu łódzkiego. Policjanci z Powiatu Łódzkiego Wschodniego zajęli 
pierwsze miejsce w konkursie „Policjant Wydziału Ruchu Drogowego 2019”, drugie miejsce dla 
policjantów w Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 
oraz pierwsze miejsce dla drużyny w konkursie „Policjant Służby Kryminalnej 2019”.  
Pan Komendant odniósł się do planów na rok 2020, które były bardzo ambitne, niestety zostały 
zweryfikowane najpierw przez ptasią grypę, a teraz przez pandemię koronawirusa.  
Pan Komendant zwrócił uwagę, że postępuje budowa Posterunku Policji w Andrespolu i tutaj nie ma 
żadnych przestojów.   
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie 
z działalności Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz informację 
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
za 2019 rok. 
 
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP Panu 
Krzysztofowi Superze oraz Komendantowi Powiatowemu Policji Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu  
za przedstawione sprawozdania. Pan Starosta podkreślił, że chwali sobie współpracę z Panami 
Komendantami, z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji, 
szczególnie w okresie epidemii koronawirusa. Służby Starostwa także sprostały temu zadaniu. 
Korzystając z okazji, Pan Starosta podziękował również wszystkim pracownikom Starostwa 
i jednostek organizacyjnych, w tym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz  Domów Pomocy 
Społecznej.  
 
Pan Starosta poinformował, że w dniu wczorajszym otrzymał informację, że wszyscy przebadani 
pracownicy DPS w Lisowicach i DPS w Wiśniowej Górze w kierunku COVID-19 mają wynik ujemny. 
Nie ma wśród pracowników żadnej osoby zarażonej, co jest bardzo pozytywną informacją.  
 
W dalszej części omówiono zmiany na stanowiskach Komendanta Wojewódzkiego PSP 
oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji.  
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Pkt 16. Zaopiniowanie sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z realizacji zadań za 2019 rok.  
 
Pani Małgorzata Pacho-Kuląg – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań za 2019 r (załącznik nr 14 do protokołu). 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w ramach swoich kompetencji w 2019 r. przeprowadził 
164 kontrole, z czego kontroli obowiązkowych związanych z oddaleniem budynków do użytku 69, 
kontroli budów 39, kontroli technicznych utrzymania obiektów 12 i innych oględzin 44. 
W 42 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, w których toczą się postępowania 
administracyjne.  
W 2019 r. wszczęto 1915 postępowań, z czego 1160 było zawiadomień o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia budowy, zakończono 556 budów i wydano 79 pozwoleń na użytkowanie dużych 
obiektów budowlanych.  
W trakcie prowadzonych postępowań wydano 570 rozstrzygnięć, w tym 147 decyzji i 423 
postanowienia. Uchylonych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego było 5 decyzji. 
Na terenie Powiatu znajduje się 120 obiektów wielkopowierzchniowych, które są objęte szczególnym 
nadzorem. Ze względu na ilość przydzielonych etatów dla Inspektoratu, nadzór ogranicza się 
do sprawdzenia, czy są wykonywane przeglądy obowiązkowe dwa razy w roku.  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 2019 r. wydał 9 mandatów karnych na łączną sumę 
550,00 zł i 1 opłatę legalizacyjną w kwocie łącznej 5.000,00 zł. 
W 2019 r. na terenie powiatu miały miejsce dwie katastrofy budowlane w wyniku wybuchu gazu.  
Pani Inspektor dodała, że zrobiono inwentaryzację zaległych spraw z lat 2002 – 2016, których jest 
prawie 600, a przyczyną tak dużych zaległości jest brak odpowiednich zasobów kadrowych.  
W 2019 r. przeprowadzone były w PINB 3 kontrole – kontrola Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych (wynik kontroli pozytywny), kontrola 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w obszarze prowadzenia postępowań 
administracyjnych w przedmiocie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania (wynik kontroli 
pozytywny z nieprawidłowościami), kontrola Starosty Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za lata 2017 – 2018 (wynik 
pozytywny, z drobnymi nieprawidłowościami). Pani Inspektor dodała, że jedną z uwag WINB 
w trakcie kontroli było to, że PINB nie wysyła korespondencji do klientów i klienci ci przychodzą 
po dokumentację. Pani Inspektor wyjaśniła, że przyczyną tego jest brak odpowiednich środków 
finansowych, ponieważ na bieżącą działalność, po zapłaceniu wszelakich kosztów związanych 
z wynagrodzeniami i kosztami bieżącymi, zostaje około 14 tys. zł, natomiast na zrealizowanie zadania 
potrzebna byłaby kwota 20 tys. zł na samą korespondencję. Jest to problem, z którym boryka się 
Inspektorat, ponadto zbyt mała ilość pracowników w stosunku do dużego ruchu budowlanego 
na terenie naszego powiatu. Pani Inspektor nadmieniła, że koronawirus nie przeszkadza inwestorom, 
ludzie zgłaszają zawiadomienia o rozpoczęciu budowy oraz kończą budowę.  
 
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni podkreślił, że Pani Inspektor Małgorzata Pacho-Kuląg 
obejmując stanowisko w trudnej sytuacji, potrafiła wyprowadzić zaległości oraz prowadzi sprawy 
na bieżąco, przy ogromnej ilości spraw, które wpływają. Ze statystyki wiadomo, że PINB dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego jest drugi w kolejności w województwie po Mieście Łodzi pod względem 
liczby spraw, a ilość etatów nie jest proporcjonalna do ilości załatwianych spraw.  
Pan Starosta podziękował Pani Inspektor za rok 2019. Zwrócił też uwagę, że w obecnej sytuacji 
związanej z trwającą epidemią, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w naszym powiecie 
prowadzi działalność, odbiera budowy. Na bieżąco Inspektorat jest tak kierowany, że nie ma uwag 
do jego działalności.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji 
zadań za 2019 rok. 
 
 
Pkt 17. Sprawy różne i wolne wnioski.  
 
Nie zgłoszono. 
 
 
Pkt 18. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 

 
Zofia Sójka 


