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PROTOKÓŁ NR 112/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 26 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. 

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 protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły nr 110/20 i nr 111/20 z posiedzeń 
Zarządu Powiatu. 

4. 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:  
I LO, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, SOSW). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym, 
w zastępstwie Skarbnika Powiatu przedstawiła propozycję zmiany planu finansowego 
na rok 2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań 
własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu 
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terytorialnego po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 
w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków realizowanych przez: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 

2) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

3) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
rozdziału 60095 Pozostała działalność; 

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

3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 
Zarządzanie kryzysowe; 

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 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75622 Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa; 

5) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące; 

6) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85203 Ośrodki wsparcia, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 
rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

7) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziału 85321 
Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rozdziału 85324 Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

8) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, rozdziału 85495 Pozostała działalność; 

9) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze rozdziału 85510 Działalność 
placówek opiekuńczo – wychowawczych, rozdziału 85595 Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXV/242/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 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, stanowiącą załącznik nr 3 
do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020. 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmian w planie finansowym na rok 2020 
realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań zleconych 
po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziału 75414 Obrona cywilna. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XXV/243/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 
8 500,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Zmiany dotyczą Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.383.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PINB). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 
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Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1039/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 
Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmiany planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów oraz zmiany 
planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą Działu 710 Działalność usługowa, 
rozdziału 71015 Nadzór budowlany i zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.383.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 
Technika, rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80195 Pozostała 
działalność. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: ZS nr 1). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1041/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 
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2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, 
Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmiany planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmiany 
planów Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801, rozdziału 80115, rozdziału 80117, rozdziału 
80195 i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 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 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (na wniosek 
Naczelnika Wydziału Or.). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmian w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 
Nieodpłatna pomoc prawna. Zmiany zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Budowa chodnika 
drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”, w imieniu Komisji Przetargowej powołanej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
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na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 r., 
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej  

niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pan Starosta przypomniał, że w związku z opóźnieniami w uzyskaniu opinii wodno 
prawnej niezbędnej do realizacji tego zadania, prawdopodobnie zostanie uwzględnione 
w ramach wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.  

Pan Burzyński dodał, że to zadanie zostało zapisane w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok, z kwotą 220 000 zł. 

Pan Naczelnik poinformował, że przedmiotem zamówienia będzie przebudowa 
fragmentu drogi powiatowej nr 3313E (ul. Wolborskiej) poprzez wykonanie 
jednostronnego chodnika długości 164 m od wysokości istniejącego chodnika  
w ul. Wolborskiej do połączenia z chodnikiem w drodze krajowej nr 12 w Kruszowie.  

W ramach niniejszego postępowania, Zamawiający wymagać będzie udzielenia 
gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 

Termin: zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 30 maja 2021 r. 

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium. 

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2020 r. do godziny 10:00. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
i ich wagą: cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %, okres udzielenia gwarancji 
jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy – waga: 40 %. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb 
udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku oraz zawarcia 
z oferentami umów o realizację zadania publicznego. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 
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Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła informacje 
na temat ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2021 roku. 

W wyznaczonym terminie do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęło 12 ofert, 
w tym 8 ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 4 oferty 
na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Komisja powołana do weryfikacji tych ofert w toku oceny ofert w zakresie prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wykluczyła 3 oferty, które nie spełniały wymogów 
formalnych. Ocenie merytorycznej poddana została jedna oferta. 
W zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 6 ofert nie spełniło 
wymogów formalnych i zostały wykluczone, ocenie formalnej poddano dwie oferty. 

W wyniku oceny merytorycznej propozycji zawartych w zgłoszonych ofertach, komisja 
wskazała, aby zadanie w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku powierzyć Fundacji Młodzi Ludziom,  
96-130 Głuchów, Borysław 49. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór ofert, 
zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 12 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku 
życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (VI)” realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego 
realizacji. 
(referował p. Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor PUP Łódź – Wschód) 

Pan Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku 
życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (VI)” realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji. 

Pan Dyrektor nadmienił, że Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2022, obejmie 
osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, 
o niskich kwalifikacjach a także mężczyzn w wieku 30-49, którzy nie należą do żadnej 
z tych grup, przy założeniu, że ich liczba nie przekroczy 20 % ogólnej liczby uczestników 
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projektu. Ogólna kwota projektu wynosi 3 085 199,54 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach 
w sprawie przedłużenia okresu prowadzenia zajęć w Poradni w systemie mieszanym. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała o piśmie skierowanym przez w nauczyciela Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Koluszkach w zastępstwie Dyrektora Poradni, z prośbą o wyrażenie 
zgody na przedłużenie okresu prowadzenia zajęć w Poradni w systemie mieszanym 
od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Pani Naczelnik przypomniała, że do 27 listopada 2020r. zajęcia w Poradni odbywają się 
w takim systemie (za zgodą Zarządu).  

Ze względu na przedłużenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć realizowanych 
w systemie zdalnym w szkołach oraz na obecną sytuację epidemiczną, Dyrektor 
Poradni oraz nauczyciel w Jego zastępstwie wystąpił do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego o opinię dotyczącą prowadzenia tych zajęć w systemie 
mieszanym (czyli dla chętnych uczniów i w sytuacji, gdy nauczyciele mogą takie zajęcia 
online prowadzić).  

Taki system polegałby na kontynuacji wybranych zadań Poradni w formie stacjonarnej 
w podwyższonym reżimie sanitarnym (badania diagnostyczne, konsultacje w sytuacjach 
kryzysowych, zajęcia terapeutyczne) oraz zawieszeniu wybranych zadań (prowadzenie 
ich w systemie zdalnym) – taka forma dotyczyłoby współpracy z placówkami 
oświatowymi, organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli oraz prowadzenia wybranych zajęć terapeutycznych indywidualnych 
lub grupowych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował propozycję realizacji 
zajęć w takiej formie. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie 
przedłużenia okresu prowadzenia zajęć w Poradni w systemie mieszanym. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z adwokatami i radcami prawnymi umów 
dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie z adwokatami wskazanymi przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi 
oraz radcami prawnymi wskazanymi przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Łodzi, umów dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy 
prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku, usytuowanym: 

1) w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 13; 

2) w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500 – lecia 22. 

Pani Naczelnik dodała, że zarówno Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi jak i Rada 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zaproponowały osoby, które będą świadczyły 
pomoc prawną. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o zawarciu z adwokatami i radcami prawnymi umów dotyczących udzielania porad 
prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2021 r. i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: KP PSP, PINB, 
PCPR, PUP Łódź – Wschód, PPP). 

 (referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków dla: 

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 

2) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych; 

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych; 

4) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych; 

5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
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2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

3) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy; 

4) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85446 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
3) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
5) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 

17. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 



str. 11 

 

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie przedłużenia okresu prowadzenia zajęć 
w Poradni w systemie mieszanym. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1037/2020 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: 
I LO, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, SOSW) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1038/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1039/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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 - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1040/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PINB) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1041/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

f) Nr 1042/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: ZS nr 1) 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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g) Nr 1043/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (na wniosek 
Naczelnika Wydziału Or.) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

h) Nr 1044/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

i) Nr 1045/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku 
oraz zawarcia z oferentami umów o realizację zadania publicznego – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

j) Nr 1046/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku 
życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (VI)” realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
jego realizacji – 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 - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

k) Nr 1047/2020 w sprawie zawarcia z adwokatami i radcami prawnymi umów 
dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r. – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

l) Nr 1048/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: KP PSP, PINB, PCPR, 
PUP Łódź – Wschód, PPP) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………………….. 

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

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


