PROTOKÓŁ NR 23/20
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Pani Zofia Sójka otworzyła
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. 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 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 1).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2020 rok (druk nr 2).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2020 rok (druk nr 3).
7. Przedstawienie rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego w 2019 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie:
a) Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej,
b) Nadzór Wodny w Brzezinach,
c) Nadzór Wodny Łódź Wschód,
d) Nadzór Wodny Łódź Zachód,
e) Nadzór Wodny Smardzewice,
f) Nadzór Wodny Pabianice,
g) Nadzór Wodny Łask.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
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Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Pkt 4. 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 po stronie dochodów związane są z:
 przyznaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.001.250,00 zł
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”,
 informacją Wojewody Łódzkiego dotyczącej wysokości dotacji przyznanych z budżetu państwa
i budżetu środków europejskich – zwiększenie o kwotę 450.184,00 zł, w tym środki w wysokości
183.015,00 zł przyznane na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020,
 zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę
214.659,00 zł, w tym przez: Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę
156.806,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 57.853,00 zł;
 rozliczeniem projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji”
realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach w latach 2018 – 2019 i zwiększenia planu
dotacji z budżetu UE i budżetu państwa o kwotę 76.989,70 zł;
 przyznaniem środków z Funduszu Pracy w wysokości 35.000,00 zł na finansowanie przez
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych
w art. 15zzb – 15zze i art. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.);
 pozostałymi zmianami dokonanymi na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu –
zwiększenie o kwotę 5.191,24 zł.
Po stronie wydatków zmiany związane są z:
 zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę per saldo 283.759,32 zł w związku z realizacją
zadań:
- pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”
– zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł;
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic
miasta Łodzi” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć) – zwiększenie o kwotę per
saldo 84.011,32 zł, w tym: budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie
o kwotę 917.239,68 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększenie
o kwotę 1.001.251,00 zł;
- pn. „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E
od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej”
– dokumentacja projektowa – zwiększenie o kwotę 19.748,00 zł;
- pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – zwiększenie o kwotę
40.000,00 zł.
 zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.149.772,16 zł.
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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 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 3 do protokołu.
Pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na 2020 rok.
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.
Projekt uchwały obejmuje przesunięcie kwoty 70.637,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne”
do grupy „zadania statutowe” na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu
realizowanego przez:
 Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego
z siedzibą w Koluszkach – kwota 24.837,00 zł,
 Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – kwota 8.300,00 zł,
 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – kwota 15.500,00 zł,
 Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – kwota 22.000,00 zł.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pkt 7. Przedstawienie rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego w 2019 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie:
a) Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej,
b) Nadzór Wodny w Brzezinach,
c) Nadzór Wodny Łódź Wschód,
d) Nadzór Wodny Łódź Zachód,
e) Nadzór Wodny Smardzewice,
f) Nadzór Wodny Pabianice,
g) Nadzór Wodny Łask.
Zgodnie z art. 250 ustawy Prawo wodne, kierownik Nadzoru Wodnego przedstawia właściwej Radzie
Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu. Wszystkie Nadzory
Wodne działające na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przedstawiły właściwe sprawozdania,
3

z których wynika, że w roku 2019 prowadziły głównie prace związane z utrzymaniem wód i urządzeń
wodnych, bieżącą obsługą i monitorowaniem cieków.
Szczególne działania podjęły na terenie naszego powiatu: Nadzór Wodny w Pabianicach poprzez
udrożnienie Rzeki Dobrzynki, Nadzór Wodny Łódź Zachód poprzez rozbiórkę tam bobrowych
na Rzece Ner w Rzgowie i Stefanowie, Nadzór Wodny w Smardzewicach poprzez utrzymanie
i konserwację zbiornika wodnego w Kotlinach, Nadzór Wodny w Łasku poprzez utrzymanie wód
i urządzeń wodnych na Rzece Małej Widawce polegające na wykoszeniu, usuwaniu przetamowań,
zabudowie wyrw, naprawie skarp. Nadzór Wodny Łódź Wschód i Nadzór Wodny w Brzezinach
wykonywały ogólne prace związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz bieżącą obsługę
i monitorowanie.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania.
Sprawozdania stanowią załączniki nr 5 - 11 do protokołu.
Pkt 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pan radny Jarosław Sobieszek poprosił, żeby Sesje i posiedzenia Komisji rozpoczynały się w godzinach
późniejszych, ze względu na to, że rozpoczyna się rok szkolny, a wśród radnych są nauczyciele.
Przewodniczący Rady odpowiedział, ze sprawa zostanie omówiona na Sesji.
Pan radny Mariusz Kotynia powiedział, że jakiś czas temu na stronie internetowej Powiatu była
informacja, że Powiat jest pomijany w środkach na drogi. Pan radny zwrócił uwagę, że kiedy środki są
przyznawane warto te informacje przekazywać i zamieszczać na stronach internetowych Starostwa.
Pan Starosta powiedział, że po informacji, że Powiat jest pomijany, Powiat będąc na drugim miejscu
listy rezerwowej, uzyskał dofinansowanie i dzięki temu będzie mógł realizować inwestycję za ponad
1,8 mln zł dotyczącą modernizacji ul. Gajcego.
Pan Starosta stwierdził, że informacje o inwestycjach dotowanych przez Wojewodę i Marszałka,
jak również Wójtów Gmin i wykonywanych przez Starostwo, będą zamieszczane na stronie
internetowej.
Pkt 9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa
Zofia Sójka
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