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PROTOKÓŁ NR 106/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 22 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym. 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził kworum. 

Na podstawie 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, obrady odbyły się 
w trybie zdalnym, przy użyciu komunikatora Skype. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 105/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2020 – 2023. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, 
w którym zaproponowała dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 oraz dokonanie zmian w wykazie 
przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, przedstawionych w załącznikach  
do Uchwały Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 733.322,12 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących czynników: 

1) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 275.261,00 zł; 

2) z podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi o dofinansowanie w wysokości 230.000,00 zł zakupu lekkiego 
samochodu rozpoznawczo – ratowniczego i lekkiego samochodu operacyjnego dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach; 

3) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych o kwotę 150.000,00 zł; 

4) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 69.000,00 zł; 

5) z przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności; 

6) z przyznania nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty w wysokości 7.669,12 zł  
dla nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 

7) z informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych  
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zwiększenie o kwotę per saldo 
52.302,00 zł; 

8) z podpisania aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” 
i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 91.260,00 zł; 

9) z pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 350,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 733.322,12 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 255.078,12 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 350,00 zł; 
b) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie  

o kwotę 8.470,00 zł; 
c) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 9.779,12 zł; 
d) 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie o kwotę 8.088,00 zł; 
e) 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 154.757,00 zł; 
f) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 

87.778,00 zł; 
g) 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 2.032,00 zł; 
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2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 478.244,00 zł w związku 
z następującymi okolicznościami: 
a) z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 230.000,00 zł na zakup lekkiego 
samochodu rozpoznawczo – ratowniczego i lekkiego samochodu operacyjnego 
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach; 

b) z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Prace budowlane polegające  
na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 w budynku 
przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi” – zwiększenie o kwotę 219.000,00 zł; 

c) ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania  
pn. „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze” o kwotę 87.583,00 zł; 

d) z wprowadzeniem do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca 
konwekcyjno – parowego dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze” – zwiększenie o kwotę 47.806,00 zł; 

e) ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E 
do granic miasta Łodzi” o kwotę 91.260,00 zł; 

f) z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9 osobowego 
(8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby 
na wózku inwalidzkim”– zmniejszenie o kwotę 14.885,00 zł. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi 
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 zł. 

Ponadto dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy 
finansowej w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa  
drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” 
i zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 91.260,00 zł oraz przystąpieniem 
w 2020 r. przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach do realizacji projektu pn. „Zawodowcy  
w Europie” o wartości 634.187,37 zł.  

Projekt dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów  
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  

Środki z budżetu UE stanowią 94,29% wartości projektu, tj. kwotę 597.975,27 zł, 
pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 36.212,10 zł. 

Projekt obejmuje lata 2020 – 2022, z limitem wydatków w poszczególnych latach. 

W związku z realizacją powyższego projektu dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków w latach 2021 – 2022. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, w którym zaproponowano dokonanie 
zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę per saldo 146.409,12 zł.  

Zaproponowano zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.669,12 zł i dochodów 
majątkowych o kwotę per saldo 138.740,00 zł. 

W ramach wydatków zaproponowano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
7.669,12 zł i wydatków majątkowych o kwotę per saldo 138.740,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie następujących zmian: 
1) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2020 r.; 
2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 

roku 
przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Zaproponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków wynikają 
z następujących okoliczności: 
1) podpisania aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” 
i zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 91.260,00 zł; 

2) przyznania nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty w wysokości 7.669,12 zł  
dla nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 

3) podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi o dofinansowanie w wysokości 230.000,00 zł zakupu lekkiego 
samochodu rozpoznawczo – ratowniczego i lekkiego samochodu operacyjnego  
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach. Środki w wysokości 230.000,00 zł zostały 
przekazane na Fundusz z następujących źródeł: 
a) z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – kwota 30.000,00 zł, 
b) z budżetu Gminy Andrespol – kwota 30.000,00 zł, 
c) z budżetu Gminy Brójce – kwota 30.000,00 zł, 
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d) z budżetu Gminy Koluszki – kwota 30.000,00 zł, 
e) z budżetu Gminy Nowosolna – kwota 30.000,00 zł, 
f) z budżetu Gminy Rzgów – kwota 50.000,00 zł, 
g) z budżetu Gminy Tuszyn – kwota 30.000,00 zł. 

Ponadto zaproponowano dokonanie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, na które 
została udzielona dotacja z budżetu Powiatu w wysokości 50.000,00 zł dla Gminy Rzgów 
na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. 
Zadanie pn. „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej  
nr 2941E w Starowej Górze” otrzymuje brzmienie: „Montaż urządzeń bezpieczeństwa 
oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej  
nr 2941E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra”. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 
2020 roku. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 266 ust. 1 
pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy  
budżetu ma obowiązek sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego w terminie do dnia 31 sierpnia. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi i organowi 
stanowiącemu – Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały informację 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2020 roku. 

W związku z tym Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku, przedstawioną przez Zarząd Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 
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7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 266 ust. 1 
pkt 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy 
budżetu ma obowiązek sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze roku budżetowego w terminie do dnia 31 sierpnia. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu została przekazana Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi i organowi stanowiącemu – Radzie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.  

Pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2020 roku, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały informację 
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 
roku. W związku z tym Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu,  
w którym przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze 2020 roku, przedstawioną przez Zarząd Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 
do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad XXIV Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zakończeniu obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego posiedzenie Zarządu 
Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

8. Podpisanie umowy z Powiatem Zgierskim na dofinansowanie bieżącej działalności 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w II połowie 2020 roku. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Powiatem 
Zgierskim na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu ds. Orzekania 
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o Niepełnosprawności w II połowie 2020 roku. 

Potrzeba w tym zakresie wynika z przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Zgierskiego w wysokości 40.000,00 zł w ramach działu 853 Pomoc społeczna,  
rozdziału 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł nastąpiło w związku z przyznaną pomocą finansową 
z budżetu Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, która została ujęta w uchwale Nr XXIV/228/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał umowę  
z Powiatem Zgierskim na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w II połowie 2020 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy dotacji 
z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pana Andrzeja 
Opali – Starosty Łódzkiego Wschodniego i Pana Krzysztofa Supery – Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego,  
do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi na zakup lekkiego samochodu operacyjnego oraz zakup lekkiego 
samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.
 (dofinansowanie w wysokości 230.000,00 zł). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Komendantowi Powiatowemu Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego obowiązków związanych z realizacją 
zadań inwestycyjnych w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie Komendantowi 
Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
obowiązków związanych z realizacją w 2020 roku następujących zadań inwestycyjnych: 
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1) „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up  
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach”; 

2) „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  
zostaje zobowiązany wykonania i rozliczenia ww. zadań inwestycyjnych, w terminie  
i na zasadach ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych 
i ustawie o finansach publicznych oraz umowie zawartej z Wojewódzkim Funduszem 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego  
w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie Dyrektorowi  
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją  
w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego 
dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”. 

Dyrektor DPS w Wiśniowej Górze zostaje zobowiązany do wykonania i rozliczenia  
ww. zadania inwestycyjnego, w terminie i na zasadach ustalonych w szczególności 
w ustawie prawo zamówień publicznych i ustawie o finansach publicznych. 
Kwota przewidziana na realizację zadania: 47.806,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (dotyczy jednostek: PINB, 
DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie 
zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

po stronie dochodów i wydatków; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych po stronie 

wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej:  

1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami; 

2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 

3) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe; 

4) Działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
rozdziału 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa; 

5) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 

6) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXIV/228/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 października 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i zatwierdził szczegółowe zmiany planów finansowych.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
na rok 2020 (dotyczy jednostek: KP PSP, DPS w Lisowicach, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany w planie finansowym na rok 2020 realizowanym przez Starostwo Powiatowe 
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w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.  

Zaproponowano dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków realizowanych przez: 
1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych;  
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych.  

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej:  

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 

2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85295 Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXIV/229/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 października 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: 
I LO, KP PSP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe  
w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie 
zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 realizowanych przez: 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych po stronie dochodów i wydatków; 
2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań własnych po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
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1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
rozdziału 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych; 

2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 
Pozostała działalność; 

3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXIV/230/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 października 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik  
nr 13 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów 
i planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 65.382,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez: 
1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach; 
2) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód; 
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

2) Działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 

3) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.295.2020 z dnia 17 października 2020 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.298.2020 z dnia 19 października 2020 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.301.2020 z dnia 19 października 2020 r. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostek: KP PSP, 
PUP Łódź – Wschód, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 989/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 października 
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów  
w zakresie zadań zleconych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie 
zadań zleconych dla:  
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach;  
2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 
3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: Działu 754, rozdziału 75411; Działu 851, rozdziału 85156 oraz Działu 853, 
rozdziału 85321. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik  
nr 15 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostek: I LO, ZS nr 2, PPP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych 
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jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach  
2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 
3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 

2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80146 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; 

3) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych przez: 

1) Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 16 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału, podaje do publicznej wiadomości kwartalną 
informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę 
deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, o których mowa w art 60. 

Dochody po zmianach na dzień 30 września 2020 roku ustalone w wysokości 
76 291 739,31 zł zostały wykonane na kwotę 58 219 057,46, co stanowi 76,31 % planu, 
w tym: 
– dochody bieżące ustalone w wysokości 72 507 137,11 zł zostały zrealizowane  

na kwotę 56 035 084,55 zł (77,28 % planu), 
– dochody majątkowe ustalone w wysokości 3 784 602,20 zł zostały zrealizowane 

na kwotę 2 183 972,91 zł (57,71 % planu). 

Przychody na dzień 30 września 2020 roku zrealizowano na kwotę 10 712 643,75 zł. 
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Wydatki po zmianach na dzień 30 września 2020 r. ustalone na kwotę 76 219 631,31 zł 
zostały wykonane w wysokości 43 076 579,44 zł, co stanowi 56,52 % planu, w tym: 
– wydatki bieżące ustalone na kwotę 66 727 468,99 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 42 607 415,47 zł, co stanowi 63,85 % planu, 
– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 9 492 162,32 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 469 163,97 zł, co stanowi 4,94 % planu. 

Rozchody zaplanowane na kwotę 72 108,00 zł, wg stanu na dzień 30 września 2020 r. 
zostały zrealizowane w wysokości 54 081,00 zł, co stanowi 75,00 % planu. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w III kwartale 2020 roku nie udzielono umorzeń 
niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął informację 
o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za III kwartał 2020 r. 
oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 
w III kwartale 2020 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 

Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 r. ustalonego uchwałą Nr 851/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. 

Zmiana polega na aktualizacji zakresu kontroli planowanych i przeprowadzanych 
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 r. i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu 
użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała o wystąpieniu najemcy 
lokalu użytkowego, będącego własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
pozostającym w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Koluszkach 
przy ul. Korczaka 5, tj. „Super Apteka M. i R. Kuchczyńscy Spółka Jawna", który wystąpił 
o obniżenie miesięcznej opłaty czynszowej (netto) za miesiąc październik 2020 roku. 

Najemca złożył wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej, w którym wykazał  
spadek o 39,17 % płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w stosunku do analogicznego  
okresu roku poprzedniego. Najemca wykazał przychód za miesiąc wrzesień w wysokości 
70 059,45 zł i przychód w analogicznym okresie 2019 roku w wysokości 115 180,99 zł. 

Płynność finansowa najemcy za miesiąc wrzesień uległa pogorszeniu, co jest skutkiem 
ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a spadek 
przychodów z działalności statutowej najemcy jest przypadkiem określonym w Uchwale 
Nr 739/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 kwietnia 2020 roku 
w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem od pobierania opłat 
lub stosowaniem innych ulg za lokale użytkowe stanowiące własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na obniżenie czynszu najemcy, które zostało ustalone 
proporcjonalnie do spadku obrotów w ramach prowadzonej działalności, tj. o 50 % 
miesięcznej opłaty czynszowej. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obniżenie 
czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w trwałym zarządzie Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach (obniżenie czynszu najemcy: „Super 
Apteka M I R Kuchczyńscy Spółka Jawna” za miesiąc październik 2020 roku). 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi 
powiatowej nr 4324E relacji Ujazd – Będków – Lubochnia zlokalizowanego na działce 
nr ew. 509/2 w obrębie geodezyjnym Ujazd dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie 
do kategorii dróg gminnych. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Starosta w imieniu Naczelnika Wydziału RGRiOŚ poinformował o wniosku Powiatu 
Tomaszowskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi 
powiatowej nr 4324E relacji Ujazd – Będków – Lubochnia zlokalizowanego na działce 
nr ew. 509/2 w obrębie geodezyjnym Ujazd dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie 
do kategorii dróg gminnych. 
Fragment ww. drogi znajduje się poza terenem powiatu łódzkiego wschodniego, dlatego 
brak jest przeciwwskazań do zmiany kategorii fragmentu tej drogi. 

Biorąc pod uwagę, że nie występuje żadna kolizja z siecią dróg powiatu łódzkiego 
wschodniego, Pan Starosta zaproponował, aby zaopiniować pozytywnie propozycję 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi 4324E relacji Ujazd – Będków – 
Lubochnia zlokalizowanego na działce nr ew. 509/2 w obrębie geodezyjnym Ujazd. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przychylił się  
do przedstawionej propozycji i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 21 
do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi 
powiatowej nr 4332E relacji Tomaszów Mazowiecki – Wolbórz na odcinku  
od km 9+542 do km 10+520 dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie do kategorii 
dróg gminnych. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska poinformował o wystąpieniu Powiatu Tomaszowskiego o wydanie 
opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi powiatowej nr 4332E relacji Tomaszów 
Mazowiecki – Wolbórz na odcinku od km 9+542 do km 10+520 dotychczasowej kategorii 
oraz zaliczenie do kategorii dróg gminnych. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest 
organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. 

Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi  
do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem 
przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji 
jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. 

W tym przypadku organem właściwym do zmiany kategorii drogi jest Rada Powiatu 
Tomaszowskiego, ale do podjęcia decyzji w tym zakresie niezbędne jest uzyskanie opinii 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego –powiatu sąsiedniego. 

Omawiany odcinek drogi nie ma żadnego wpływu na układ sieci drogowej powiatu 
łódzkiego wschodniego. Wobec braku przeciwwskazań do pozbawienia fragmentu  
drogi powiatowej nr 4332E relacji Tomaszów Mazowiecki – Wolbórz na odcinku 
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od km 9+542 do km 10+520 dotychczasowej kategorii oraz zaliczenia do kategorii  
dróg gminnych, Pan Burzyński zaproponował pozytywne zaopiniowanie wniosku 
Powiatu Tomaszowskiego. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy o wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych 
na terenie gminy Andrespol w okresie od 16 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w ramach zapewnienia zimowego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol w okresie od dnia 16 listopada 2020 r. 
do dnia 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono postępowanie w trybie konkursu ofert.  

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta złożona 
przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD – DROG” Stanisława Polus,  
95 – 040 Koluszki, ul. Zawiła 23, spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego 
oraz warunki konkurencyjności. 

Mając na względzie fakt, że ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie są niższe  
niż ceny za tego samego rodzaju usługę wykonaną w okresie zima-wiosna 2020 
(8 365,00 zł netto/9 034,20 zł brutto), dlatego Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz wyrażenie 
zgody na zawarcie umowy z tą firmą na realizację przedmiotowego zadania. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty ww. wykonawcy oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy o wykonanie 
usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol w okresie 
od 16 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Zarząd podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

24. Przedstawienie informacji o stanowisku Gminy Nowosolna w sprawie projektu  
budżetu Powiatu na 2021r. w zakresie proponowanych inwestycji i bieżącego 
utrzymania dróg na terenie gminy Nowosolna. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z pracami nad projektem budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, wystąpiono do Gminy Nowosolna 
o odniesienie się do przedstawionych propozycji zadań inwestycyjnych oraz stawki 
bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Nowosolna. 

Starostwo zaproponowało, aby na bieżące utrzymanie 1 km dróg powiatowych w 2021 r. 
przeznaczyć kwotę 11 000,00 zł (wzrost o 9,8 %), utrzymanie comiesięcznego dodatku 
administracyjnego w wysokości 2 500,00 zł oraz możliwość dodatkowego 
dofinansowania uzasadnionych potrzeb remontowych na drogach powiatowych  
do kwoty 60 000,00 zł brutto za rok. 

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 20212 rok zaproponowano 
umieszczenie następujących zadań inwestycyjnych: 
1) Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m.Łodzi  

do skrzyżowania z drogą nr 1186E; 
2) Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych na drodze 1151E w Wiączyniu 

Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Malowniczą. 

W odpowiedzi Wójt Gminy Nowosolna wskazał, że Sołectwo Wiączyń Dolny przekazało 
środki z Funduszu Sołeckiego na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa 
na terenie sołectwa”, a w pozostałym zakresie nie wniesiono uwag. 
W odniesieniu do zaproponowanej stawki za bieżące utrzymanie 1km dróg powiatowych 
w kwocie 11 000,00 zł, uznano, że jest ona nieadekwatna do zakresu wykonywanych 
prac. Zaproponowano wprowadzenie do porozumienia zmiany zapisu dotyczącego 
wypłacania transz za realizację zadań na drogach powiatowych. 
Dodatkowo wnioskowano o przeprowadzenie przeglądu istniejącego stanu zadrzewienia 
wzdłuż dróg powiatowych. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w odpowiedzi Wójta Gminy Nowosolna, której 
kopia wraz z kopią wystąpienia do Gminy oraz wyrysem z mapy, stanowi załącznik nr 25 
do protokołu. 

Pan Naczelnik podkreślił, że dotychczas Gmina Nowosolna otrzymywała na bieżące 
utrzymanie dróg kwoty w wysokości ok. 200 tys. zł, zatem zwiększenie tej puli o 60 tys. zł 
byłoby znacznym wsparciem ze strony Powiatu. 

W odniesieniu do omawianego tematu, Pan Starosta poinformował, że dla wszystkich 
gmin, z którymi są zawarte porozumienia, zaproponowano kwotę 11 000,00 zł  
na bieżące utrzymanie 1 km dróg powiatowych w 2021 roku. Nadmienił, że Gmina 
Tuszyn, Gmina Rzgów, Gmina Koluszki corocznie wykazują oszczędności w tym zakresie.  

Podkreślił również, że należy brać pod uwagę rzeczywiste potrzeby remontowe,  
na które mogą być przeznaczane dodatkowe środki z budżetu Powiatu,  
ale zaproponowana stawka za bieżące utrzymanie 1km dróg powiatowych jest w ocenie 
Pana Starosty wystarczająca. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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25. Przedstawienie informacji o zgłoszonych przez Gminę Rzgów zadaniach 
inwestycyjnych na drogach powiatowych do realizacji w 2021 r. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, o zgłoszonych przez Gminę Rzgów zadaniach 
inwestycyjnych na drogach powiatowych do realizacji w 2021 roku: 
1) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości 

Grodzisko – kwota wynikająca z kosztorysu inwestorskiego: 250 000 zł; 
2) Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek Guzew 

DK71) – kontynuacja inwestycji realizowanej w 2020 r. kosztorys inwestorski 
na roboty drogowe i usuniecie kolizji opiewa na kwotę około 2 500 000 zł. 

Poproszono o partycypowanie w kosztach realizacji na poziomie 50 %. 

Kopia pisma Burmistrza Rzgowa w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Pan Naczelnik nadmienił, że co do zasady realizacja ww. zadań jest uzasadniona  
i z tego powodu brak zastrzeżeń co do umieszczenia ich w przyszłorocznym budżecie, 
zaproponowany poziom udziału finansowego jest do zaakceptowania. 
Wątpliwości budzi natomiast koszt oszacowania tej drugiej inwestycji. W związku z tym, 
sprawa zostanie omówiona z Referatem Inwestycji Gminy Rzgów.  

W nawiązaniu do omawianego zagadnienia, Pan Starosta wyraził swoje wątpliwości 
odnośnie do szacowanego kosztu kontynuacji budowy ciągu pieszo rowerowego. 
Nadmienił, że będzie sugerował Gminie Rzgów przeliczenie proporcjonalnie  
na rzeczywisty koszt wynikający z przetargu w tym roku i zaproponować dofinansowanie 
ze strony Powiatu na poziomie 50 % przewidywanych kosztów wykonania tych robót. 

26. Przedstawienie informacji o pomiarach długości dróg powiatowych na terenie  
Gminy Koluszki z wnioskiem o powiększenie dotacji na bieżące utrzymanie dróg  
w gminie Koluszki począwszy od 2021 r. uwzględniające powiększoną długość dróg. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje o pomiarach długości dróg powiatowych 
na terenie Gminy Koluszki, z wnioskiem o powiększenie dotacji na bieżące utrzymanie 
dróg w gminie Koluszki począwszy od 2021 r. uwzględniające powiększoną długość dróg.  

W związku z powstałymi różnicami w długości dróg powiatowych o 1590mb przyjętych 
do rozliczenia dotacji na bieżące utrzymanie dróg, wysokość dotacji na 2021 rok 
powinna wynosić 677 031 zł (w tym 484 385 zł za 44 035 km dróg na terenie  
gminy Koluszki, 162 646 zł za 14 786 km dróg na terenie gminy Andrespol i 30 000 zł – 
dodatek administracyjny: 2 500 zł x 12 miesięcy). 

Kopia pisma Urzędu Miejskiego w Koluszkach stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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W odniesieniu do omawianego tematu, Pan Naczelnik nadmienił, że w Jego ocenie 
(na podstawie map geoportalu) długość dróg może być nieco zawyżona, dlatego należy 
ponownie dokonać pomiarów z wykorzystaniem aktualnych metod. 

Pani Skarbnik zwróciła również uwagę na zgodność z ewidencją dróg powiatowych. 

Pan Naczelnik poinformował, że długości dróg powiatowych zostaną sprawdzone  
z danymi znajdującymi się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. 

27. Przedstawienie wniosku Gminy Rzgów o partycypację na poziomie 50% w kosztach 
nowego zadania na drodze powiatowej nr 2916E do realizacji przez Gminę w 2020 r. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił wniosek Gminy Rzgów o partycypację na poziomie 
50 % w kosztach nowego zadania na drodze powiatowej nr 2916E do realizacji przez 
Gminę w 2020 r. Dotyczy to zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E. 

Pan Naczelnik nadmienił, że w tym roku budżetowym w budżecie Powiatu była zapisana 
dotacja celowa dla Gminy Rzgów w wysokości 1 525 000,00 zł i dotyczyła realizacji 
4 zadań inwestycyjnych: 
a) Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2914E 

w Starowej Górze – kwota dotacji: 50 000,00 zł, środki własne Gminy: 50 000,00 zł, 
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce – dotacja: 800 000,00 zł, 

środki własne Gminy: 800 000,00 zł, 
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m – kwota 

dotacji: 175 000,00 zł, środki własne Gminy: 175 000,00 zł, 
d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo-rowerowego 

pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda) – kwota dotacji: 500 000,00 zł, środki 
własne Gminy: 500 000,00 zł. 

Rada Gminy Rzgów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XVIII/181/2020 w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację 
dróg powiatowych w 2020 roku, w której zmniejszono o 150 000,00 zł środki własne 
Gminy w zadaniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E, do wysokości 350 000,00 zł.  
Oszczędności z tym związane powstałe w budżecie Gminy Rzgów, zostaną przeznaczone 
na nowe zadanie: Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej 
nr 2916E. Dlatego wystąpiono do Powiatu z prośbą o dofinansowanie tego zadania  
w proporcji 50%/50%. 

Kopia pisma Burmistrza Rzgowa stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Pan Burzyński poinformował, że jeśli na ww. zadanie zaplanowano 850 000,00 zł, 
to również udział Gminy i Powiatu w proporcji 50%/50% powinien wynosić  
po 425 000,00 zł na każdą ze stron. Zatem przy zmniejszeniu dotacji dla Gminy 
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z 500 000,00 zł do 425 000,00 zł, również po stronie Powiatu wystąpią oszczędności. 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, Pan Naczelnik zaproponował, aby wskazać 
Gminie Rzgów, oczekiwania Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczące: 

– rozliczenia realizacji tych zadań i wskazanie faktycznych kosztów poniesionych przez 
Gminę na poszczególne zadania, 

– urealnienia załącznika do uchwały Rady Gminy Rzgów, który będzie przewidywał 
faktycznie poniesione koszty. 

W ocenie Pana Naczelnika, zmniejszenie wartości tych zadań po stronie Powiatu 
stanowić będzie kwotę 384 tys. zł (oszacowanie Wydziału RGRiOŚ na podstawie danych 
dostępnych w BIP Gminy). 
Pan Starosta dodał, że istotne są również informacje dotyczące kosztów inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

28. Przedstawienie propozycji imprez sportowych do współorganizacji w 2021 roku. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że w związku z pracami nad projektem budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok wystąpiono do Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z prośbą o propozycje imprez sportowych, które miałyby być 
współorganizowane w 2021 roku. Otrzymano łącznie 8 propozycji imprez do realizacji 
z propozycjami finansowania przez Powiat w następujących wysokościach: 
1) Impreza sportowo – rekreacyjna „Dzień Dziecka” – kwota 1 000,00 zł, 
2) XII DYCHA Justynów – Janówka – kwota 2 000,00 zł, 
3) XIV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza– kwota 

2 500,00 zł, 
4) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej 

kobiet i mężczyzn – kwota 2 500,00 zł, 
5) XV Powiatowy Rajd Pieszy szlakami powiatu łódzkiego wschodniego – kwota 

2 000,00 zł, 
6) Udział reprezentacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Centralnym finale 

Ogólnopolskiej olimpiady turystyczno – krajoznawczej (w Zakopanem) – kwota 
2 000,00 zł – impreza podlega wykluczeniu, gdyż nie spełnia wymogów formalnych, 

7) „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej” – kwota 700,00 zł, 
8) „Rzgowskie Szachowanie” Turniej szachowy – kwota 800,00 zł. 

Biorąc pod uwagę wykluczenie propozycji dofinansowania udziału reprezentacji Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w Centralnym finale Ogólnopolskiej olimpiady turystyczno – 
krajoznawczej (w Zakopanem) w kwocie 2 000,00 zł, łącznie na współorganizację 
zgłoszonych imprez w budżecie Powiatu na 2021 rok należałoby zaplanować kwotę 
11 500,00 zł. Wszystkie te imprezy są już imprezami cyklicznymi i od lat wpisują się 
w kalendarz wydarzeń sportowych dofinansowanych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Szczegółowe informacje na temat imprez proponowanych na 2021 rok zostały zawarte 
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w zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 29 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionym wykazem, Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje 
imprez sportowych do współorganizacji w 2021 roku, które zostaną przedstawione  
do zaopiniowania przez Powiatową Radę Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

29. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 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”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 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”,  
który zostanie uchwalony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Projekt Programu został opracowany przez Wydział  
Edukacji i Spraw Społecznych w oparciu o informacje złożone przez wydziały Starostwa 
i jednostki organizacyjne Powiatu, dotyczące planowanych działań w zakresie 
współpracy z organizacjami w 2021 roku, dotychczasowy przebieg współpracy 
z organizacjami oraz analizę sprawozdań z realizacji rocznych Programów współpracy 
z lat ubiegłych. 

W ramach priorytetowych zadań publicznych w Programie dodatkowo uwzględniono 
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami, co wynika z nawiązywanej przez szkoły współpracy 
ze stowarzyszeniami w ramach realizacji projektów Erasmus+. 

Na realizację Programu w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 
214 900,00 zł. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację 
zadań publicznych objętych Programem zawierać będzie uchwała budżetowa Powiatu 
na 2021 rok. 

Zaproponowano przeprowadzenie konsultacji projektu Programu od 26 października 
2020 r. do 8 listopada 2020 roku, które została oszacowana w oparciu o projektowane 
wydatki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na Warsztat Terapii Zajęciowej, 
kwoty na imprezy sportowe, kwot zaproponowanych przez Referat Promocji Powiatu 
i Informacji na imprezy/ wydarzenia z udziałem stowarzyszeń, a także na realizację 
działań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego i współpracy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym projekcie uchwały Rady 
Powiatu, którego kopia stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu. 
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30. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w 2021 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”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest zaproponowała ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 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”. 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 26 października 2020 roku do dnia 8 listopada 
2020 roku, w trybie określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały 
nr LVI/742/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 września 2010 r. 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz na tablicach 
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

31. Przedstawienie decyzji Wójta Gminy Brójce o zatwierdzeniu podziału nieruchomości 
położonej w miejscowości i obrębie Wola Rakowa gm. Brójce, oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki 110 o pow. 0,6559 ha (wydzielono m.in. działkę nr 110/1 
o pow. 0,0254 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Brzezińskiej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Wójta Gminy Brójce o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonej  
w miejscowości i obrębie Wola Rakowa gm. Brójce, oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem działki 110 o powierzchni 0,6559 ha. 

W ramach podziału wydzielono m. in. działkę nr 110/1 o powierzchni 0,0254 ha 
przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Brzezińskiej. 

Ww. działka z mocy prawa przechodzi na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. 

Za przedmiotową działkę gruntu przysługuje właścicielowi odszkodowanie w wysokości 
uzgodnionej z Powiatem Łódzkim Wschodnim. 
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Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce, w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia.  
Kopia ww. decyzji stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że były właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem 
o wypłatę odszkodowania za działkę nr 110/1 zajętą pod poszerzenie drogi powiatowej, 
w wysokości 80 zł za 1m2.  
W odpowiedzi poprzedni właściciel nieruchomości został poinformowany,  
że oczekiwana kwota jest zbyt wysoka, a wartość odszkodowania może zostać ustalona 
w oparciu o przepis uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia średniej wartości 
1m2 gruntów zajętych pod drogi powiatowe – dla Gminy Brójce średnia wartość gruntu 
wynosi 21,57 zł/m2. 

Biorąc pod uwagę możliwość zawarcia ugody w zakresie wypłaty odszkodowania  
za przedmiotową działkę, zostanie zlecone wykonanie operatu szacunkowego wyceny 
nieruchomości.  

W związku z tym Zarządu Powiatu nie będzie składać odwołania od tej decyzji  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy 
Brójce. 

32. Przedstawienie decyzji Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu projektu podziału 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 71/11 i działka ew. nr 74/1  
w ewidencji gruntów i budynków, położone w miejscowości i obrębie ew. Natolin 
(0011) (wydzielono m.in. działkę ew. nr 71/16 o pow. 0,0148 ha i działkę ew. nr 74/12 
o pow. 0,0157 ha – przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu 
projektu podziału nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 71/11 
i działka ew. nr 74/1 w ewidencji gruntów i budynków, położone w miejscowości  
i obrębie ew. Natolin (0011). 

W ramach podziału wydzielono m. in. działkę ew. nr 71/16 o powierzchni 0,0148 ha 
i działkę ew. nr 74/12 o powierzchni 0,0157 ha – przeznaczone pod poszerzenie drogi 
powiatowej. Ww. działki z mocy prawa przechodzą na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. 

Za przedmiotowe działki gruntu przysługuje właścicielowi odszkodowanie w wysokości 
uzgodnionej z Powiatem Łódzkim Wschodnim. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna, 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Kopia ww. decyzji stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
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Pan Naczelnik poinformował, że były właściciel ww. nieruchomości wystąpił z wnioskiem 
o wypłatę odszkodowania za 2 działki, w wysokości 66,44 zł za 1m2. 

W odpowiedzi poprzedni właściciel nieruchomości został poinformowany,  
że oczekiwana kwota jest zbyt wysoka, a wartość odszkodowania może zostać ustalona 
w oparciu o przepis uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia średniej wartości 
1m2 gruntów zajętych pod drogi powiatowe – dla Gminy Nowosolna średnia wartość 
gruntu wynosi 50,56 zł/m2. 

Biorąc pod uwagę możliwość zawarcia ugody w zakresie wypłaty odszkodowania  
za przedmiotowe działki, zostanie zlecone wykonanie operatu szacunkowego wyceny 
nieruchomości.  

W związku z tym Zarządu Powiatu nie będzie składać odwołania od tej decyzji  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy 
Nowosolna. 

33. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, obręb 10 
– Modlica, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 443/2 o powierzchni 3,3105 ha 
(wydzielono m.in. działkę nr 443/8 o pow. 0,0257 ha przeznaczoną pod poszerzenie 
drogi powiatowej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna o zatwierdzeniu 
podziału nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, 
obręb 10 – Modlica, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 443/2 o powierzchni 3,3105 ha. 

W ramach podziału wydzielono m. in. działkę nr 443/8 o powierzchni 0,0257 ha 
przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej. 

Ww. działka z mocy prawa przechodzi na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Za przedmiotową działkę gruntu przysługuje właścicielowi odszkodowanie w wysokości 
uzgodnionej między dotychczasowym właścicielem a właściwym organem. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej 
decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 
Kopia ww. decyzji stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że w tym przypadku wartość odszkodowania może zostać 
ustalona w oparciu o przepis uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia  
średniej wartości 1m2 gruntów zajętych pod drogi powiatowe – dla Gminy Tuszyn 
średnia wartość gruntu wynosi 22,85 zł/m2. 

Biorąc pod uwagę możliwość zawarcia ugody w zakresie wypłaty odszkodowania  
za przedmiotowe działki, zostanie zlecone wykonanie operatu szacunkowego wyceny 
nieruchomości. 
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W związku z tym Zarządu Powiatu nie będzie składać odwołania od tej decyzji  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta Tuszyna. 

34. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Starosta przedstawił aktualne informacje na temat rozprzestrzeniania się 
koronawirusa na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i propozycji, aby obrady 
organów Powiatu odbywały się w formie zdalnej.  
Łącznie na terenie powiatu łódzkiego wschodniego zachorowało 450 osób, w tym 
w poszczególnych gminach liczba osób zakażonych koronawirusem jest następująca: 

– w gminie Koluszki: 147 osób, 

– w gminie Andrespol: 79 osób, 

– w gminie Rzgów: 57 osób, 

– w gminie Nowosolna: 83 osoby, 

– w gminie Tuszyn: 41 osób, 

– w gminie Brójce: 43 osoby. 

Pan Starosta poinformował również o zakażeniach COVID-19 wśród pracowników 
Urzędu Gminy w Andrespolu. 

b) Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków 
budżetowych. 
Od dnia 1 czerwca 2020 r. były założone następujące lokaty: 

– na kwotę 4 000 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego – od 01.06.2020r. 
do 01.09.2020r. przy oprocentowaniu 0,68 % w stosunku rocznym, 

– na kwotę 6 000 000,00 zł w Getin Noble Bank – od 19.06.2020r. do 20.07.2020r. 
przy oprocentowaniu 0,50 % w stosunku rocznym. 

Razem w okresie sprawozdawczym dochody uzyskane z oprocentowania lokat 
wolnych środków budżetowych wyniosły 9 403,84 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, 
stanowiącym załącznik nr 35 do protokołu.  

c) Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat darowizn otrzymanych przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w III kwartale 2020 roku. 

– na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach przekazano darowizny 
rzeczowe w postaci: środków ochronnych, higienicznych i dezynfekcyjnych 
oraz płynów do dezynfekcji powierzchni. Łączna wartość darowizn: 10 240,92 zł; 
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– na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przekazano darowizny 
rzeczowe w postaci: drzew liściastych, środków ochronnych, higienicznych  
i dezynfekcyjnych oraz skarpet męskich. Łączna wartość darowizn: 15 761,04 zł; 

– na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
przekazano darowizny w postaci: tablicy interaktywnej z projektorem, a także 
materiałów malarskich. Łączna wartość darowizn: 6 800,01 zł. 

Razem w III kwartale na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu zostały 
przekazane darowizny o łącznej wartości 32 801,97 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym zestawieniu, stanowiącym 
załącznik nr 36 do protokołu. 

d) Pani Skarbnik przedstawiła porównanie kwot subwencji i udziału Powiatu  
we spływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji 
Ministra Finansów w latach 2016 – 2021: 

– udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek 
dochodowy od osób fizycznych) na 2021 r. zaplanowano kwotę 26 873 531,00 zł, 
która jest mniejsza o 109 248,00 zł w porównaniu do planu na 2020 rok, 

– część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu – planowana na 2021 rok kwota 
12 797 838,00 zł jest wyższa o 877 764,00 zł w porównaniu do planu na 2020 rok, 

– uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu nie jest zaplanowana na 2021 rok, 

– część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została na 2021 rok  
na kwotę 210 908,00 zł (o 45 120,00 zł niej niż plan na 2020 rok), 

– część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu zaplanowana na 2021 rok 
na kwotę 1 133 886,00 zł, co stanowi zmniejszenie w porównaniu do planu 
na 2020 rok, o kwotę 151 969,00 zł. 

Wpłaty do budżetu Państwa planowane na 2021 rok na kwotę 944 044,00 zł będą 
mniejsze niż w 2020 roku o 77 896,00 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym zestawieniu, stanowiącym 
załącznik nr 37 do protokołu. 

Pani Skarbnik dodała, że dotychczas brak jest z informacji Ministerstwa 
o planowanych na 2021 rok dotacji celowych na zadania powierzone, zlecone 
z zakresu administracji rządowej. 

e) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 

a) rejestracji osób bezrobotnych za okres 01.10-21.10.2020 r. (ogółem: 134 osoby, 
w tym Koluszki: 39 osób, z prawem do zasiłku: 34 osoby); 

b) złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 33 osób legalnej 
pracy cudzoziemca; 

c) wpłynęło 4647 wniosków – pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji 
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pozarządowych. Udzielono przedsiębiorcom wsparcia na łączną kwotę 
21 158 181,63 zł (4234 umowy); 

d) wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 625 wniosków, podpisano 568 
umów na kwotę 2 939 560,00 zł); 

e) naboru na pozostałe formy pomocowe  

– o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne 
dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy – wpłynęły 452 
wnioski, podpisano 381 umów na kwotę 7 989 117,91 zł, 

– o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie – wpłynął 1 wniosek. Podpisano 
umowę na kwotę 11 698,92 zł; 

f) raportów wysyłanych codziennie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 

  Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 32 098 558,46 zł. 

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

przed Sesją Rady Powiatu: 

1) Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2020 – 2023. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 
b) w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku; 
c) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego za I półrocze 2020 roku. 

po Sesji Rady Powiatu: 

1) Zarząd Powiatu podpisał umowę z Powiatem Zgierskim na dofinansowanie bieżącej 
działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w II połowie 2020 roku. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Gminy Nowosolna w sprawie projektu 
budżetu Powiatu na 2021r. w zakresie proponowanych inwestycji i bieżącego 
utrzymania dróg na terenie gminy Nowosolna. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami zgłoszonych przez Gminę Rzgów zadaniach 
inwestycyjnych na drogach powiatowych do realizacji w 2021 r. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się informacjami o pomiarach długości dróg powiatowych  
na terenie Gminy Koluszki z wnioskiem o powiększenie dotacji na bieżące utrzymanie 
dróg w gminie Koluszki począwszy od 2021 r. uwzględniające powiększoną długość dróg. 

5) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wniosku Gminy Rzgów o partycypację na poziomie 
50 % w kosztach nowego zadania na drodze powiatowej nr 2916E do realizacji przez 
Gminę w 2020 r. 

6) Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycjami imprez sportowych do współorganizacji 
w 2021 roku, które zostaną przedstawione do zaopiniowania przez Powiatową Radę 
Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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7) Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 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”. 
Projekt Programu będzie poddany konsultacjom w dniach od 26 października 2020 roku 
do 8 listopada 2020 roku. 

8) Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wójta Gminy Brójce o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie Wola Rakowa gm. Brójce, oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem działki 110 o pow. 0,6559 ha (wydzielono m.in. działkę 
nr 110/1 o pow. 0,0254 ha pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Brzezińskiej). 
Zdecydowano, że nie będzie składane odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Brójce. 

9) Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu  
projektu podziału nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 71/11 
i działka ew. nr 74/1 w ewidencji gruntów i budynków, położone w miejscowości 
i obrębie ew. Natolin (0011) (wydzielono m.in. działkę ew. nr 71/16 o pow. 0,0148 ha 
i działkę ew. nr 74/12 o pow. 0,0157 ha – pod poszerzenie drogi powiatowej). 
Zdecydowano, że nie będzie składane odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna. 

10) Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna o zatwierdzeniu 
podziału nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, 
obręb 10 – Modlica, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 443/2 o powierzchni 3,3105 ha 
(wydzielono m.in. działkę nr 443/8 o pow. 0,0257 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 
Zdecydowano, że nie będzie składane odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 983/2020 w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy dotacji 

z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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b) Nr 984/2020 w sprawie powierzenia Komendantowi Powiatowemu Państwowej 

Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego obowiązków związanych 

z realizacją zadań inwestycyjnych w 2020 r. – uchwałę podjęto następującym 

stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 985/2020 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 

w Wiśniowej Górze obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego  

w 2020 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 986/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (dotyczy jednostek: 

PINB, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 

głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 987/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych i realizowanych 

w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 

(dotyczy jednostek: KP PSP, DPS w Lisowicach, PCPR) – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 988/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: I LO,  

KP PSP) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

g) Nr 989/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

h) Nr 990/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostek: KP PSP,  

PUP Łódź – Wschód, PCPR) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

i) Nr 991/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: I LO,  

ZS nr 2, PPP) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

j) Nr 992/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających 

z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

k) Nr 993/2020 w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych  

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. – uchwałę podjęto następującym 

stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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l) Nr 994/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu 

użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

m) Nr 995/2020 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi powiatowej 

nr 4324E relacji Ujazd – Będków – Lubochnia zlokalizowanego na działce nr ew. 

509/2 w obrębie geodezyjnym Ujazd dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie  

do kategorii dróg gminnych – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

n) Nr 996/2020 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi powiatowej 

nr 4332E relacji Tomaszów Mazowiecki – Wolbórz na odcinku od km 9+542 do km 

10+520 dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie do kategorii dróg gminnych 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

o) Nr 997/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  

na zawarcie umowy o wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych 

na terenie gminy Andrespol w okresie od 16 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

– uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

p) Nr 998/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w 2021 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” – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………………….. 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz …………...………………………….. 


