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

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 28 maja 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.  
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 informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok (druk nr 1). 

5. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa 
weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 (druk nr 2). 

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

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 4). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok (druk nr 5).   

9.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. 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 informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok. 
 
Przedstawiona została informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok (załącznik nr 2 
do protokołu). 
 
Pan radny Mirosław Sójka poprosił o informację w kwestii stwierdzenia przekroczenia najwyższego 
dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu, jaka jest procedura w tym zakresie oraz jakie zagrożenie 
niesie stan przekroczenia dla konsumenta.  
Pan radny Mirosław Sójka zapytał również, kiedy był prowadzony i jak wyglądał program „TRZYMAJ 
FORMĘ” w naszych gminach.  
 
Pani Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi udzieliła informacji, 
że program „Trzymaj formę” polega na ułożeniu zbilansowanej diety połączonej z aktywnością 
fizyczną. W programie biorą udział całe rodziny. Zainteresowane szkoły przystępują do tego 
programu. W szczegółach Pani Inspektor uzupełni informację w tym zakresie podczas sesji.  

Następnie Pani Inspektor powiedziała, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu 
było stwierdzone w produkcie spożywczym (szprotach). Jeśli stacja pobiera próbki produktu do badań 
i zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego poziomu jakiejś substancji, służby sanitarne 
danego państwa albo PSSE na terenie Polski zawiadamia, że takie produkty pojawiły się w obrocie 
i trzeba natychmiast je wycofać. Kierowane jest zapytanie do sklepów i poszukiwana jest dana seria 
produktu. Benzo(a)piren jest substancją jest rakotwórczą. Znaczenie ma wielkość poziomu 
przekroczenia. 

Pan radny Mariusz Kotynia odniósł się do informacji o wykonywaniu szczepień na terenie Powiatu. 
Zapytał, czy jeśli chodzi o Powiat Łódzki Wschodni, są jakieś szczególne różnice w procentach osób 
niezaszczepionych.  
Ponadto Pan radny Mariusz Kotynia stwierdził, że Sanepid w terenie podejmuje szereg zadań. 
Odniósł się do sytuacji związanej z koronawirusem i stwierdził, że największą odpowiedzialność 
ma Urząd Wojewódzki oraz Sanepid, który wykonuje najwięcej pracy.  
Pan radny zwrócił się do Pani Inspektor z pytaniem, jak ocenia działania Rządu związane z epidemią. 
Pan radny zapytał również, czy udało się coś zrobić ze starymi transformatorami, stanowiącymi 
odpady niebezpieczne, które znajdowały się na terenie odlewni w Koluszkach. 
Odpowiedź na pytanie w sprawie transformatorów udzielona zostanie w czasie sesji. 
 
Pani Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi odpowiedziała 
na pytanie dotyczące szczepień. Niestety na terenie powiatu w 2019 r. wzrosła liczba osób 
uchylających się od obowiązku szczepień. Najwięcej nieszczepiących dzieci było na terenie gminy 
Koluszki. Pani Inspektor nadmieniła, że zauważa się w czasie epidemii koronawirusa od początku 
roku, że ruchy antyszczepionkowe zmalały.  
Pani Inspektor stwierdziła, że nie chciałaby wypowiadać się, czy w stanie epidemii, w jakiej się 
znajdujemy, poluźnianie obostrzeń jest słuszne, czy niesłuszne.  
Pani Inspektor omówiła aktualną sytuację epidemiczną na terenie Łodzi oraz powiatu Łódzkiego 
wschodniego, zwracając uwagę, że w Łodzi sytuacja pogorszyła się, wzrosła liczba osób zakażonych 
koronawirusem. 
Pani Inspektor podziękowała Panu radnemu za zauważenie pracy Inspekcji Sanitarnej. Mówi się dużo 
o pracy służby medycznej, natomiast nie widzi się ogromnej pracy Inspekcji, która prowadzi działania 
w celu ograniczenia zarażeń.  
 
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni skierowała swoje podziękowania na ręce Pani 
Urszuli Jędrzejczyk – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dzięki staraniom Pani 
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Inspektor personel i pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze zostali przebadani na obecność koronawirusa bez kosztów dla 
Powiatu. Jest to bardzo duża zasługa Pani Inspektor, która robi wszystko, żeby współdziałanie 
z naszym Powiatem było jak najlepsze, za co należą się wyrazy uznania i podziękowania.  
 
Pani Inspektor Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi również 
podziękowała za współpracę.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Pkt 5. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie 
bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019. 
 
Przedstawiona została informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa 
weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 (załącznik nr 3 do protokołu). 
 
Pan Jacek Tyrankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi poinformował, że stan sanitarny 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oceniany jest jako dobry. Z uwagi na zagrożenie zdrowia 
publicznego mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego trzeba wzmóc działania związane 
z rozwiązaniem problemu zwierząt bezdomnych, rozważyć możliwość budowy schroniska dla 
zwierząt, co wpłynie na poprawę dobrostanu zwierząt i obniży koszty realizacji zadania przez gminy.  
Należy wzmóc działania porządkowe związane z bioasekuracją w gospodarstwach hodowli trzody 
chlewnej w związku z zagrożeniem ASF.  
Pan Jacek Tyrankiewicz zwrócił również uwagę, że trzeba nasilić działania związane z porządkiem, 
a dotyczy to handlu w miejscach niedozwolonych oraz egzekucji porządku od właścicieli posesji oraz 
egzekucji szczepień psów przeciwko wściekliźnie.  
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi powiedział o działaniach w celu zwalczenia ogniska ptasiej 
grypy, które pojawiło się na terenie powiatu. Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb, w tym 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ognisko zostało szybko zlikwidowane. Pan Jacek 
Tyrankiewicz podziękował Panu Staroście i Pani Wicestaroście oraz innym osobom za współpracę.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Pkt 6. 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 4 do protokołu. 
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Pkt 7. 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.  
Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują zmniejszenie 
dochodów ogółem o kwotę per saldo 2.200.742,11 zł. 
Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

 przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 50.000,00 zł na finansowanie 
przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych 
w art. 15zzb – 15zze 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; 

 informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych z budżetu państwa 
– zwiększenie o kwotę 41.630,00 zł; 

 zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach o kwotę 
6.171,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i sprzedaży składników majątkowych; 

 zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu obsługi programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych; 

 odstąpienia od realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa 
budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ i zmniejszenia planu dochodów 
o kwotę 2.303.043,11 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu UE. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem 
o kwotę per saldo 3.202.848,06 zł, w tym: 

 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 111.956,17 zł w ramach: 
- działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 41.630,00 zł, 
- działu 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 6.171,00 zł, 
- działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 14.155,17 zł, 
-działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 50.000,00zł; 

 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 3.314.804,23 zł w związku z: 
- odstąpieniem od realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa 

budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ – zmniejszenie planu wydatków 
o kwotę 3.330.354,23 zł (w tym udział Powiatu – 1.027.311,12 zł), 

- zwiększeniem planu dotacji dla Gminy Tuszyn na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa 
chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku 
od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa – zwiększenie o kwotę 
6.525,00 zł oraz „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn 
ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa – 
zwiększenie o kwotę 9.025,00 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat 
ubiegłych o kwotę 1.002.105,95 zł. 
Ponadto proponuje się dokonanie zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2021, 
w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych CUŚ”.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Pkt  8. 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.  
Proponuje się dokonanie zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok ogółem o kwotę per saldo 3.294.78,06 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących 
o kwotę 20.326,17 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 3.314.804,23 zł. 
Zaproponowane zmiany wynikają z: 

 zwiększenia planu dotacji dla Gminy Tuszyn na realizację zadań inwestycyjnych: 
-„Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku 
od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – dokumentacja projektowa – zwiększenie o kwotę 
6 525,00 zł, 
-„Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku 
od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja projektowa – zwiększenie o kwotę 9 025,00 zł; 

 zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach o kwotę 
6 171,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i sprzedaży składników majątkowych (złomu z części 
likwidowanego ogrodzenia); 

 zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 500,00 zł z tytułu obsługi programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

 odstąpienia od realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa 
budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ i zmniejszenia planu dochodów 
o kwotę 2.303.043,11 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu UE oraz zmniejszenia 
planu wydatków o kwotę 3.330.354,23 zł (w tym udział Powiatu w kwocie 1.027.311,12 zł); 

 zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.655,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
statutowych w ramach działu 852 – Pomoc społeczna; 

 zmiany nazwy zadania „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2902E Tuszyn 
ul. Kępica w kierunku od Tuszyna (od ul. Brzezińskiej) do Modlicy” – dokumentacja projektowa 
na „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E od istniejącego 
chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej” – dokumentacja projektowa. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat 
ubiegłych o kwotę 1.002.105,95 zł. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy 
1 głosie „wstrzymuję się”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Pkt 9. Sprawy różne i wolne wnioski.  
 
Pan radny Mariusz Kotynia zgłosił uwagę techniczną dotyczącą sposobu zapisywania komentarzy 
w Systemie Rada. 
 
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. 
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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 10. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 

Zofia Sójka 


