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PROTOKÓŁ NR 110/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 18 listopada 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 109/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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 284 706,00 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; 
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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 855 Rodzina, rozdziału 85504 Wspieranie rodziny, rozdziału 85508 Rodziny 
zastępcze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego:  

1) Nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 listopada 2020 r.;  

2) Nr FB-I.3111.2.372.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.;  

3) Nr FB-I.3111.2.381.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.;  

4) Nr FB-I.3111.2.388.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.;  

5) Nr FB-I.3111.2.391.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. 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 1028/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 listopada 
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 w zakresie zadań zleconych 
po stronie dochodów 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. 
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Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
 Działu 754, rozdziału 75411; Działu 851, rozdziału 85156; Działu 855, rozdziału 85504, 
rozdziału 85508. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego, wyszczególnionych w pkt 5 protokołu z posiedzenia Zarządu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Brzezińskiemu z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik poinformowała o piśmie, jakie wpłynęło z Fundacji Na Rzecz Rozwoju 
Szpitala w Brzezinach, z prośbą o dofinansowanie działań Fundacji (na zakup środków 
czystości i higieny osobistej, zakup m.in. maseczek dla Szpitala. 

Pani Skarbnik poinformowała, że Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego 
nie może przekazywać środków finansowych na fundacje lub oddział fundacji.  

Nawiązano kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Powiatu Brzezińskiego z zapytaniem 
o wysokość udziału Powiatu Brzezińskiego we własności Szpitala i uzyskano informacje, 
że Powiat posiada 33% własności. W związku z tym zaproponowano przekazanie 
Powiatowi Brzezińskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na zakup środków 
ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz pacjentów, a także preparatów 
do dezynfekcji pomieszczeń Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach. 

Pani Skarbnik zaproponowała przekazanie na ten cel środków finansowych do kwoty 
20 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Brzezinach. 

W związku z tym został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano udzielenie pomocy finansowej w 2020 r. Powiatowi Brzezińskiemu 
do kwoty 20 000,00 zł  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie, 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ponadto Pani Skarbnik nadmieniła, aby również w budżecie Powiatu zwiększyć plan 
wydatków w ramach rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem 
na walkę z COVID-19. Zmiany zostaną uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu. 
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7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2020 – 2023 oraz 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 Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 693.579,26 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) wprowadzenia do planu dochodów w wysokości 489.728,00 zł z tytułu wpływu 
odszkodowania za przejęte nieruchomości położone w gminie Brójce i Tuszyn 
pod inwestycje celu publicznego; 

2) informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych – zwiększenie 
o kwotę per saldo 419.951,60 zł; 

3) zwiększenia planu dochodów o kwotę 111.808,00 zł z tytułu odpłatności 
pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej; 

4) rozliczenia środków i dotacji otrzymywanych z gmin i powiatów na utrzymanie 
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
i zwiększenia planu dochodów o kwotę 105.017,00 zł; 

5) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
83.000,00 zł; 

6) przystąpienia przez domy pomocy społecznej do projektu pn. „Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 
opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – 
opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i zwiększenia z tego tytułu 
planu dochodów o kwotę 58.389,66 zł; 

7) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.242,00 zł;  

8) zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa o kwotę per saldo 589.728,00 zł, w tym: wpływy z podatku 
dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 689.728,00 zł; wpływy 
z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;  

9) 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” 
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i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.688,00 zł;  

10) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zmniejszenie o kwotę per saldo 5.141,00 zł; 

 Przedstawione zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 693.579,26 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 744.576,18 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 28.242,00 zł, 

b) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł, 

c) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 109.790,00 zł, 

d) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.510,00 zł, 

e) działu 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 148.418,00 zł, 

f) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 375.065,58 zł, 

g) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie  
o kwotę 8.504,40 zł, 

h) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 2.536,00 zł, 

i) działu 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 79.019,00 zł; 

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 50.996,92 zł w związku 
ze wskazanymi okolicznościami: 

a) zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta 
Łodzi” o kwotę 1.688,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć), 

b) rozliczeniem zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce”– zmniejszenie o kwotę 94.718,92 zł, 

c) przyznaniem środków z budżetu państwa w wysokości 45.410,00 zł dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym 
oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki 
specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, 
medycznego oraz pozostałego”. 

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

W związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 1.688,00 zł 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” dokonano zmian w zbiorczym 
wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 
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Ponadto dokonano zmian w latach 2021 – 2023 na podstawie złożonego projektu 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

8. 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 którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę per saldo 215 238,00 zł. 

Zmiany w ramach dochodów obejmują zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 
per saldo 272.802,00 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę per saldo 
488.040,00 zł. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
per saldo 311 644,92 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 96 406,92 zł. 

W ramach przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu, zaproponowano dokonanie 

następujących zmian: 

1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 
w 2020 r.; 

2) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2020 r.; 

3) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 
roku; 

4) planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu 
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w 2020 roku; 

5) planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. 

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. 
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Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów 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 o kwotę 1.688,00 zł;  

2) wprowadzenia do planu dochodów w wysokości 489.728,00 zł z tytułu wpływu 
odszkodowania za przejęte nieruchomości położone w gminie Brójce i Tuszyn 
pod inwestycje celu publicznego;  

3) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
83.000,00 zł;  

4) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.242,00 zł; 

5) zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa o kwotę per saldo 589.728,00 zł, w tym: wpływy z podatku 
dochodowego od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 689.728,00 zł; wpływy 
z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł; 

6) zwiększenia planu dochodów o kwotę 111.808,00 zł z tytułu odpłatności 
pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej;  

7) rozliczenia środków i dotacji otrzymywanych z gmin i powiatów na utrzymanie 
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
i zwiększenia planu dochodów o kwotę 105.017,00 zł;  

8) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
i przewidywanego wykonania planu dochodów realizowanego przez:  

a) Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 1.140,00 zł, 

b) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – zwiększenie 
o kwotę 1.510,00 zł, 

c) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 
2.536,00 zł; 

d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmniejszenie o kwotę 10.327,00 zł. 

 Proponowane w niniejszym projekcie uchwały Rady Powiatu zmiany budżetu powiatu 
po stronie wydatków wynikają z następujących okoliczności: 

1) rozliczenia zadań inwestycyjnych i zmniejszenia planu wydatków majątkowych 
o kwotę 96.406,92 zł; w tym: 
a) zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania 

z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” – zmniejszenie o kwotę 1.688,00 zł; 
b) zadanie inwestycyjne: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E 

w Wardzynie, gm. Brójce” – zmniejszenie o kwotę 94.718,92 zł; 

2) zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach rozdziału 75421 – Zarządzanie 
kryzysowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z COVID-19, w tym 
na pomoc finansową dla Powiatu Brzezińskiego w wysokości 20.000,00 zł; 

3) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.510,00 zł w związku z otrzymaną 
darowizną na zakup licencji i konfiguracji programu „e-biblio”, czytnika i nalepek 



str. 8 

 

na książki do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza 
w Koluszkach; 

4) zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych przez domy pomocy 
społecznej o kwotę 111.808,00 zł w grupie „wynagrodzenia i pochodne” oraz 
„świadczenia na rzecz osób fizycznych”; 

5) zwiększenia planu wydatków bieżących w grupie „zadania statutowe” w ramach 
rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 15.000,00 zł; 

6) zwiększenia planu dotacji o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach; 

7) zwiększenia planu wydatków bieżących w grupie „zadania statutowe” w ramach 
działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.536,00 zł; 

8) rozliczenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych 
i placówkach opiekuńczo – wychowawczych i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 
56.408,00 zł; 

9) zabezpieczenia kwoty 186.198,92 zł na realizację zadań w ramach działu 852 – 
Pomoc społeczna oraz działu 855 – Rodzina. 

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, zaproponowano dokonanie 
zmniejszenia planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 287.300,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 
stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

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

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok. 

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie wniosku Kierownika Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa o przesunięcie kwoty 1 000,00 zł z grupy 
„wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe” z przeznaczeniem na zakup 
materiałów i wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz obrony cywilnej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 
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10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach 
o wyrażenie zgody na zakup projektora multimedialnego oraz ekranu mobilnego 
w kwocie 2 000,00 zł w ramach środków na dofinansowanie form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w 2020 roku. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach o wyrażenie 
zgody na zakup projektora multimedialnego oraz ekranu mobilnego w kwocie 2 000 zł 
w ramach środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w 2020 roku. 

Pani Naczelnik poinformowała, że w planie dofinansowania zaplanowane były środki 
m.in. na szkolenia, które w tym roku się nie odbyły przede wszystkim z powodu 
epidemii, gdyż nie realizowano szkoleń stacjonarnych, a nie wszystkie szkolenia 
przybrały formę zdalną, dlatego wyniknęły oszczędności w tym zakresie. 

Zaproponowano przeznaczenie środków finansowych na zakup ww. sprzętu 
multimedialnego, który będzie wykorzystywany w trakcie wewnętrznego doskonalenia 
zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
pismo w przedmiotowej sprawie. 

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2021r. 
do dnia 31.12.2021r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją 
siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie inicjatywy 
uchwałodawczej w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

Projekt uchwały obejmuje dyżury aptek z terenu gminy Koluszki, które będą pełnione 
rotacyjnie, a dla pozostałej części powiatu dyżur pełnić będzie apteka w Andrespolu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że przedstawiała ten projekt uchwały Zarządowi Powiatu, 
a następnie został wysłany do zaopiniowania przez wójtów i burmistrzów oraz Okręgową 
Izbę Aptekarską w Łodzi. 

Burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
zaopiniowali pozytywnie ten projekt. 
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Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi zaopiniowało projekt uchwały 
negatywnie w zakresie załącznika nr 2, określającego rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne 
od pracy w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. pełnionych przez apteki 
ogólnodostępne mające swoją siedzibę na terenie gminy Koluszki. 
Wskazano, że na terenie gminy Koluszki powinny obowiązywać takie same zasady 
pełnienia dyżurów i apteka w Andrespolu powinna obsługiwać mieszkańców również 
z terenu gminy Koluszki. Ponadto apteki w Koluszkach w zdecydowanej większości 
są aptekami jedno lub dwuosobowymi, co w warunkach epidemii COVID-19 
nie gwarantuje wykonania obowiązków wynikających z przedmiotowej uchwały. 

Pani Małgorzata Szelest podkreśliła, że proponowany na 2021 rok rozkład godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego, został przygotowany w takim kształcie ze względu na opinię Burmistrza 
Koluszek, który uznał, że istnieje takie zapotrzebowanie na terenie gminy i lepszym 
rozwiązaniem będzie ustalenie dyżurów odbywających się rotacyjnie, niż wyznaczenie 
apteki w Andrespolu, która w ocenie Burmistrza nie zabezpieczy potrzeb mieszkańców.  

Pani Naczelnik przypomniała, że do Starostwa w poprzednich latach i obecnie wpływają 
skargi mieszkańców wnoszone do Urzędu Miasta Koluszki i do Starostwa Powiatowego 
w Łodzi na brak pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne. 

Biorąc pod uwagę wskazane argumenty, uwzględniając znaczny obszar zajmowany 
przez gminę Koluszki, liczbę ludności, gęstość zaludnienia oraz oczekiwania 
mieszkańców, Pani Małgorzata Szelest zaproponowała, aby wskazać całodobową 
Aptekę Sieciową w Andrespolu ul. Rokicińska 146 do zapewnienia mieszkańcom gmin 
Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rzgów i Tuszyn dostępności do świadczeń 
farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy 
dla mieszkańców oraz ustalenie dyżurów rotacyjnych dla aptek z terenu gminy Koluszki. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawioną propozycję i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasady udzielenia zamówienia publicznego, 
treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne 
pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przypomniała, że obecnie 
obowiązująca umowa na świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Łodzi była zawarta na okres dwuletni (od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 
31 grudnia 2020 r.), w związku z tym rozpoczęto procedurę zmierzającą do udzielenia 
zamówienia publicznego i wyłonienia wykonawcy tego zamówienia na kolejny okres. 
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Pani Naczelnik poinformowała o wzroście cen usług – wartość umowy 2 lata temu 
wynosiła 289 191 zł, a obecna wartość szacunkowa (przy nieznacznie obniżonej ilości 
przesyłek, z powodu elektronicznego obiegu dokumentów), wyliczona została na około 
315 000 zł. 

Pani Ewa Redmann w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) przeprowadzenia postępowania na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość 
szacunkowa zamówienia w okresie dwuletnim nie przekracza wartości 750 000 euro 
tj. kwoty 3 201 975,00 zł, określonej w art. 138g ww. ustawy;  

1) treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług 
pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi, polegających 
na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych nierejestrowanych, 
przesyłek listowych rejestrowanych, paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe od dnia 
2 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zasady 
udzielenia zamówienia publicznego, treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu 
o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Łodzi”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących 
w 2021 r. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu obowiązujących w 2021 r. 
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Przypomniał, że Rada Powiatu w drodze uchwały ustala corocznie wysokość tych opłat. 
Ustalone opłaty nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość stawek kwotowych 
opłat ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
na każdy rok kalendarzowy. 

Pan Naczelnik poinformował, że wydatki Powiatu z tytułu wykonania umowy zawartej 
z podmiotem świadczącym na rzecz Powiatu usługi usuwania i przechowywania 
pojazdów usuniętych z dróg powiatu łódzkiego wschodniego wyniosły łącznie 
107 879,02 zł, natomiast dochody Powiatu z tytułu opłat za niniejsze czynności 
od 2 kwietnia 2017 r. do 1 kwietnia 2020 r. wyniosły łącznie 103 874,53 zł. Zatem, 
w analizowanym okresie, dochody Powiatu w stosunku do wydatków stanowiły 96,3%.  

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że na relację dochodów do wydatków ma wpływ 
szereg czynników. Dodał, że Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ustanowił 
od 2018 r. stały punkt kontroli pojazdów na węźle drogi ekspresowej S8 i autostrady A1. 
Z tego powodu w sposób istotny zwiększyła się ilość pojazdów usuwanych z dróg 
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton, które w 100 % są odbierane 
w ustawowym terminie i z tego tytułu Powiat uzyskuje faktyczne dochody. W efekcie, 
po raz pierwszy w 2019 roku bilans był dodatni i wyniósł ponad 29 tys. zł.  

Dlatego, pomimo przewidywanych znacząco wyższych kosztów realizacji zadania 
rozliczanych od 2 kwietnia 2020 r. wg stawek określonych w nowej umowie, to jednak 
biorąc pod uwagę strukturę usuwanych z dróg pojazdów, Pan Naczelnik zaproponował, 
aby na 2021 rok utrzymać stawki obowiązujące w 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

Dyskutowano również na temat prowadzonych przez Prokuraturę postępowań 
dotyczących spraw związanych z parkingami strzeżonymi.  

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że kilka lat temu, na wniosek Rzecznika Praw 
Obywatelskich poddano ocenie umowy i realizację tych obowiązków przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 
Wykazano wówczas, że stawki ustalone na maksymalnym dopuszczalnym przepisami 
prawa poziomie, spowodowały uzyskiwanie dochodów z tego zadania tytułu przez Urząd 
Miasta Łodzi.  

Po rozstrzygnięciu tej sprawy przez sąd, Prokuratury wystosowały pisma do wszystkich 
jednostek województwa łódzkiego, obligujące do przedstawienie bilansu zysków i strat 
z prowadzonej w tym zakresie działalności. 

W przypadku Powiatu Łódzkiego Wschodniego, sprawa była prowadzona przez 
Prokuraturę Rejonową w Brzezinach. Po złożeniu wyjaśnień, Prokuratura uznała 
wówczas, że stawki przyjęte przez Powiat są dopuszczalne i nie wnioskowała o uchylenie 
podjętej uchwały w sprawie ustalenia poziomu tych stawek. 
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14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 r. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 r. 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego punktu posiedzenia Zarządu, Rada Powiatu, 
ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usuwanie oraz przechowywanie 
tych statków lub innych obiektów pływających. Ustalone opłaty nie mogą być wyższe 
niż kwoty maksymalnych opłat ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” na każdy rok kalendarzowy. 

Pan Naczelnik zaproponował, aby na 2021 rok utrzymać wysokość opłat za usuwanie 
statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu łódzkiego 
wschodniego w dotychczasowej wysokości, tj. takich jak w 2020 roku. 
Podkreślił, że istotne jest, iż od 8 lat, odkąd obowiązuje ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która wprowadziła 
obowiązek zapewnienia sprawnego usuwania i przechowywania statków lub innych 
obiektów pływających na terenie poszczególnych powiatów, na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego nie wystąpił żaden taki przypadek. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w 2019 roku uchwała Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w przedmiotowej sprawie została poddana ocenie Wojewody Łódzkiego, 
który zarzucił Radzie przyjęcie stawek w sposób arbitralny bez dokonania analizy 
kosztów i dochodów związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności.  

W obszernym piśmie wyjaśniającym wskazano, że od 8 lat na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego nie wystąpiła taka sytuacja i dlatego brak jest możliwości skalkulowania 
w sposób rzetelny kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania. 

Wojewoda Łódzki odrzucił wskazane argumenty, a sprawa została skierowana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dotychczas nie zapadło rozstrzygnięcie 
sądu w tej sprawie. 

Pan Naczelnik dodał, że w tzw. „międzyczasie” podobna sytuacja dotyczyła innych 
powiatów. Odczytał obszerną część Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Łódzkiego 
z dnia 2 czerwca 2020 r., w którym stwierdzono nieważność uchwały Nr XIX/110/20 
Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających z obszaru wodnego. 

W ocenie organu nadzoru, przedmiotowa uchwała powinna zostać poprzedzona 
szczegółową kalkulacją, która pozwoli na ocenę czy przedmiotowe stawki opłat 
uwzględniają wymagania zawarte w art. 31 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych. 
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Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, rada powiatu, ustalając wysokość 
tych stawek, winna mieć na uwadze rzeczywiste koszty, jakie poniesie powiat w danym 
konkretnym przypadku, w szczególności ceny za usługi tego rodzaju świadczone 
na terenie powiatu przez inne podmioty, w szczególności podmioty zajmujące się 
profesjonalnie ich świadczeniem (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
6 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Go 513/19). 

Taką analizę winno zawierać uzasadnienie podejmowanej w tym przedmiocie uchwały 
(wyrok WSA w Olsztynie z dnia 3 marca 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 44/20). 

Tymczasem, przesłana do organu nadzoru uchwała nie zawiera uzasadnienia. Również 
wyjaśnienia złożone przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Poddębicach, że mimo 
podjęcia próby wyliczenia rzeczywistych kosztów, stosowne uzasadnienie do uchwały 
nie zostało przedstawione. 

Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych 
obiektów pływających nie może odbywać się w sposób arbitralny ani choćby sprawiać 
wrażenia arbitralności dla adresatów norm zawartych w uchwale. 

Przeprowadzone przez daną radę powiatu obliczenia powinny zatem znaleźć się 
w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały. Powyższe uchybienia rzutują na całość 
uregulowań przedmiotowej uchwały, a zatem uchwała powinna zostać wyeliminowana 
w całości.  

Pan Zbigniew Burzyński dokonał analizy uchwał innych powiatów (powiat krakowski, 
szczeciński, wągrowiecki, śremski), w których przyjęto maksymalne dopuszczalne stawki 
bez dokonania kalkulacji, ze względu na brak podstaw do realnego, rzetelnego 
oszacowania kosztów z tym związanych.  

Pan Naczelnik poinformował, że w powiecie szczecińskim znajdują się: Zalew Szczeciński 
(przybrzeżne wody morskie), spławny odcinek rzeki Odra, jezioro Dąbie – użytkowane 
turystycznie i od czasu obowiązywania ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych, na tym terenie nie wystąpił żaden przypadek wykorzystania 
prawa do usunięcia statku lub innego obiektu pływającego. Zdarzały się sytuacje 
zatrzymania przez policję obiektu pływającego gdy prowadziła go osoba znajdująca się 
w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, ale zgodnie z przepisami, 
zastosowanie środka w postaci usunięcia statku lub obiektu pływającego z obszaru 
wodnego jest fakultatywne. Zawsze następowało zabezpieczenie obiektu na akwenie 
wodnym lub poprzez wymianę sternika i doprowadzenie obiektu do portu docelowego. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni nadmieniła, że zgodnie 
z rozstrzygnięciem Wojewody Łódzkiego, należałoby się wzorować na analizie dochodów 
i kosztów firm, które świadczą takie usługi.  

W nawiązaniu Pan Naczelnik poinformował, że na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego nie ma jednostki, która profesjonalnie świadczy tego typu usługi, dlatego 
wystąpiono do podmiotu, który zajmuje się usuwaniem pojazdów z dróg na terenie 
Powiatu z zapytaniem o możliwość realizacji tego typu usług. Wykonawca ten nie byłby 
w stanie zabezpieczyć i przetransportować łodzi, która nie jest łodzią płaskodenną, 
ponieważ wymaga to specjalistycznego sprzętu, którym nie dysponuje. W związku z tym 
nie wyraził zainteresowania świadczeniem takich usług.  
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W związku z tym, Pan Burzyński wystąpił do sąsiednich powiatów, na których występują 
obszary wodne i uzyskano następujące informacje w tym zakresie: 

1) Powiat Piotrkowski powierzył na mocy zawartego porozumienia wykonanie tych 
zadań do realizacji przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
w Piotrkowie Trybunalskim. Wiceprezes Rejonowego WOPR w Piotrkowie 
nie wyraził zainteresowania świadczeniem tego rodzaju usług na obszarach 
wodnych powiatu łódzkiego wschodniego; 

2) Powiat Tomaszowski powierzył na mocy zawartego porozumienia wykonanie tych 
zadań do realizacji przez podmiot prywatny: Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych 
„TOMSAT” – właścicielowi portu jachtowego nad Zalewem Sulejowskim. 
Przedsiębiorca przedstawił ofertę cenową proponowanych usług z jednoczesną 
informacją, iż wobec przewidywanej rocznej skali usług na podstawie danych 
z 8 lat funkcjonowania ustawy tj. sytuacji, w której z prawdopodobieństwem 
graniczącym z pewnością usługi takie nie wystąpią, oczekuje w umowie określenie 
gwarantowanej kwoty należności za tzw. „gotowość do świadczenia usług”. 

Pani Wicestarosta zapytała, czy akweny znajdujące się na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego są przystosowane do wodowania tzw. „innych obiektów pływających”? 

W odpowiedzi Pan Naczelnik poinformował, że w ośrodku Wake Park Młynek Tuszyn 
znajduje się zbiornik wodny o powierzchni ok. 3 ha, z przystanią i dostępnymi rowerami 
wodnymi i tego rodzaju działalność będzie prowadzona za jakiś czas na zalewie Lisowice, 
ponieważ Gmina Koluszki realizuje program związany z adaptacją tego zbiornika 
i przywróceniem mu funkcji turystycznej. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że zgodnie z art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych, statek lub inny obiekt pływający może być 
usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, 
w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu 
lub podobnie działającego środka. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu 
pływającego wydaje policjant. Ponieważ na obszarach wodnych na terenie powiatu 
nie ma stanicy wodnej Policji wyposażonej w sprzęt do interwencji na wodzie 
to ewentualne zatrzymanie może nastąpić na brzegu, a wówczas statek lub inny obiekt 
pływający może być zabezpieczony w inny sposób niż usuniecie z obszaru wodnego. 

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, Pan Naczelnik nie proponuje zawarcia umowy 
na świadczenie usług usuwania z obszarów wodnych statków lub innych obiektów 
pływających, ponieważ byłaby ona niekorzystna dla Powiatu, natomiast w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby w trybie pilnym, za zgodą Zarządu, zostanie udzielone 
zlecenie temu podmiotowi na wykonanie takiej usługi. 

W związku z tym Pan Zbigniew Burzyński zaproponował utrzymanie na 2021 rok 
wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów 
wodnych powiatu łódzkiego wschodniego w dotychczasowej wysokości, tj. takich jak 
w 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej 
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 



str. 16 

 

15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Paweł Pomorski – Członek Zarządu Powiatu zapytał Pana Burzyńskiego 
o realizację inwestycji związanej z budową kładki w Byszewach. 

W odpowiedzi Pan Naczelnik przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu 
podjęto decyzję o przedłużeniu terminu umowy na realizację zadania: „Wykonanie 
ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”, 
na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 144 ust. 1) 
w związku z tym ze zawarta umowa dopuszczała taką możliwość, m.in. w sytuacji 
wystąpienia skutków epidemii COVID-19 na terenie kraju. 

Wykonawca robót – Instyle Dorota Danielczyk w październiku 2020r. był trzykrotnie 
wzywany do podjęcia prac przerwanych na tej inwestycji. W wyniku tych interwencji 
przedłożył dokumenty świadczące o tym, że jego główny dostawca – wytwórnia 
prefabrykatów betonowych i żelbetowych z powodu epidemii COVID-19 nie był 
w stanie wywiązać się w terminie z zawartej umowy. 

Zgodnie z umową zamówienie miało zostać wykonane do 24 października (w okresie 
60 dni od zawarcia zlecenia, które nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2020r.), a dostawa 
tych elementów została przesunięta o kolejnych 60 dni.  

Wykonawca Instyle Dorota Danielczyk przedłożył dokumenty poświadczające,  
że w okresie od 10 października do ubiegłego tygodnia 16 pracowników było 
objętych leczeniem z powodu COVID-19 i chorób współistniejących, natomiast 
12 pracowników było skierowanych na kwarantannę i izolację domową. 

Na podstawie tych informacji, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz zapisów umowy, wykonawcy przedłużono termin realizacji robót do dnia 
31 maja 2021 roku. Pan Naczelnik nadmienił, że niniejszy termin jest również 
podyktowany faktem, że w okresie zimowym może nie być sprzyjających warunków 
pogodowych na wykonanie takich robót wymagających montażu z wykorzystaniem 
mokrego betonu. 

b) Pan Paweł Pomorski zapytał również o stan realizacji zadania dotyczącego 
przebudowy ul. Gajcego. 

W odpowiedzi Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że w odniesieniu do tego zadania 
zaistniały okoliczności utrudniające prace w ramach inwestycji: „ Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”.  

W październiku 2020 r. występowały na tym terenie dość intensywne opady 
deszczu, które w ocenie wykonawcy robót uniemożliwiły należyte prowadzenie 
robót. Wykonawca wystąpił do Starostwa Powiatowego w Łodzi o przesunięcie 
terminu wykonania umowy o 15 dni, do dnia 30 listopada 2020 r. do wniosku 
dołączając analizę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego 
Instytutu Badawczego dla rejonu miejscowości Wiączyń Dolny, zawierającą 
zestawienie dobowych sum opadów atmosferycznych za okres 1-20 października 
w latach 2015 – 2020. Z przedstawionego opracowania wynikało, że w badanym 



str. 17 

 

okresie 2020 roku występowało 17 dni z opadami deszczu i nastąpiło przekroczenie 
w 2020 roku średniej arytmetycznej ilości opadów z ostatnich 5 lat o 63%. 

W umowie o realizację tego zadania inwestycyjnego zapisana była możliwość 
aneksowania umowy i przesunięcia terminu zakończenia realizacji w przypadku 
wystąpienia udokumentowanych różnic wykraczających poza średnią wieloletnią.  

Po opadach deszczu występujący w podłożu grunt gliniasty nie absorbował wody i 
powrócenie do dalszych robót było możliwe dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji, 
biorąc pod uwagę fakt, że również pomiędzy opadami deszczu nie było możliwe 
prowadzenie tych prac z zachowaniem warunków technologicznych z powodu 
zastoisk wodnych w wykopach. 

W związku z tym uznano, że wystąpienie w sprawie przesunięcia terminu realizacji 
robót o 15 dni jest zasadne z powodu wystąpienia okoliczności, których nie dało się 
przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie 
podpisywania umowy, a także wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

W ocenie Pana Naczelnika wykonanie prac w tym terminie jest realne. 

c) Pani Skarbnik zapytała jakie są dalsze losy wniosków składanych o dofinansowanie 
zadań w ramach rządowego programu? 

Pan Burzyński nadmienił, że z informacji sprzed tygodnia wiadomo, że Powiatowi 
Łódzkiemu Wschodniemu przyznano środki finansowe na ten cel w wysokości 
około  2 120 000 zł w ramach pierwszej edycji. Od tego czasu brak jest informacji 
na temat nowej transzy, związanej z pomocą w związku z COVID-19.  

Pan Naczelnik poinformował, że Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przesłał 
informację, że ustawa o pomocy w związku z COVID-19 została już dwukrotnie 
znowelizowana, m.in. w zakresie ilości wniosków o dofinansowanie możliwych 
do złożenia przez instytucje (maksymalnie 3 wnioski). Przypomniał, że Powiat 
występował o dofinansowanie w ramach złożonych 32 wniosków. 

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

– rejestracji osób bezrobotnych za okres 01.11-17.11.2020 r. (ogółem: 78 osób, 
w tym Koluszki: 24 osoby, z prawem do zasiłku: 18 osób), 

– złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 39 osób legalnej pracy 
cudzoziemca, 

– wpłynęło 4661 wniosków – pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji 
pozarządowych, zrealizowano 4636 wniosków. Udzielono przedsiębiorcom 
wsparcia na kwotę 21 178 181,63 zł (4238 umów), 

– wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 665 wniosków, podpisano 588 umów 
na kwotę 3 112 720,00 zł, 
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– 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 – wpłynęło 456 wniosków, zrealizowano ich 453 wnioski, 
podpisano 387 umów na kwotę 8 137 522,12 zł, oraz 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 – 1 wniosek. Podpisano umowę na 11 698,92 zł, 

– raportów wysyłanych codziennie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Pani Wicestarosta nadmieniła, że wzrasta łączna kwota wydatkowanych środków, 
która opiewa na 32 440 120,67 zł. W tym tygodniu zakończył się nabór wniosków 
na podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy, edycja naboru miała miejsce 
w dniach 12-16 listopada 2020 r. wpłynęło w tym czasie 18 wniosków i 1 wniosek 
po terminie. 

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

1) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach o wyrażenie zgody na zakup projektora multimedialnego 
oraz ekranu mobilnego w kwocie 2 000,00 zł w ramach środków na dofinansowanie 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu 
z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 w 2020 r.; 

b) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023; 

c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 

d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 

e) w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego; 

f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi 
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r.; 

g) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
obowiązujących w 2021 r. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1028/2020 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. 
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b) Nr 1029/2020 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: 

 

 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 1030/2020 w sprawie zatwierdzenia zasady udzielenia zamówienia publicznego, 

treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne 

pn. „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego 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. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………………….. 

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

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


