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Protokół Nr XXIV/2020 
z XXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

która odbyła się w dniu 22 października 2020 r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:00 i trwała do godziny 13:05.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 18 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Pkt 1. porządku obrad – Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył  
obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która została zwołana na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 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. Przewodniczący poinformował, że obrady odbędą się w trybie zdalnym, przy użyciu 
Systemu Rada oraz komunikatora Skype. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przystąpi do głosowania „Sprawdzenie zalogowania się 
radnych”, aby stwierdzić prawomocność obrad. 

Przewodniczący na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdził, że w chwili obecnej 
zalogowanych w systemie jest 16 radnych i  obrady są prawomocne. Imienny wykaz głosowania 
radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady przywitał osoby uczestniczące w Sesji. 

Pkt 2. porządku obrad – Przedstawienie porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski przedstawił 
propozycje zmian porządku obrad: 

 rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk nr 14, pkt 14), 

 rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2020 roku (druk nr 15, pkt 15), 

 rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku (druk 
nr 16, pkt 16), 

 rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania 
wniosku według właściwości (druk nr 17, pkt 17). 

Nie zgłoszono innych propozycji zmian porządku obrad. 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
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Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 1. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 1. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2020 roku. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 1. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie przekazania wniosku według właściwości. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania 
drogami powiatowymi na obszarze gminy Brójce (druk nr 1). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Koluszki zadania 
zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol (druk nr 2). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2020 r. (druk nr 3). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2020 r. (druk nr 4). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2020 r. (druk nr 5). 



3 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2020 r. (druk nr 6). 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 8). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
(druk nr 9). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 14). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku (druk nr 15). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku (druk nr 16). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości (druk nr 17). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim (druk nr 10). 

19. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji 
planu kontroli za I półrocze 2020 roku (druk nr 11). 

20. Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych (druk nr 12 – 13). 

21. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

22. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXIII/2020 z XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami wraz 
z uzupełnieniem (załącznik nr 7 do protokołu). Pan Starosta poinformował, że przed Sesją 
rozpoczęło się posiedzenie Zarządu, podczas którego Zarząd podjął inicjatywy uchwałodawcze 
zgłoszone do porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do sprawozdania z pracy Zarządu 
Powiatu. 

Pani radna Edyta Waprzko zgłosiła pytania w formie komentarza pisemnego: 

 „Poproszę o odpowiedź w sprawie umieszczonej, w punkcie 10 na stronie drugiej: dotyczy 
pisma Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi, w sprawie sponsorowania działań 
Klubu. Pytanie: Jakie jest stanowisko Zarządu w w/w sprawie?”, 
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 „Pytanie do punktu 11 podpunkt r), strona 3: Komu i kiedy będą przekazywane odblaskowe 
materiały promocyjne.” 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni udzieliła odpowiedzi na pytania. Jeśli chodzi 
o pytanie pierwsze dotyczące sponsorowania Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi 
w Rzgowie im. kpr Wojtka, Pani Wicestarosta poinformowała, że niestety nie ma żadnych możliwości 
formalno-prawnych, żeby Powiat Łódzki Wschodni mógł finansować działanie Klubu. Zarząd Powiatu 
zaproponował natomiast, że Powiat przekaże 20 zestawów gadżetów promocyjnych Powiatu. Prezes 
Klubu odpowiedział pozytywnie na propozycję Zarządu. Zestawy zostaną przekazane Klubowi 
w najbliższym w czasie. 
Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące przekazywania odblaskowych materiałów promocyjnych, 
Pani Wicestarosta poinformowała, że Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych w 2020 roku na odblaskowe materiały promocyjne dla niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, w kwocie 3.200,00 zł. Na dzień dzisiejszy zostały już zakupione 
kamizelki odblaskowe w ilości 200 szt. i opaski odblaskowe wynosi 300 szt., za kwotę 2.282,88 zł. 
Pozostałe środki będą przeznaczone na zakup breloków. 
Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz powiedziała, że materiały odblaskowe będą 
przekazane jeszcze w tym roku pierwszoklasistom naszych szkół ponadpodstawowych. Dotychczas 
najczęściej takie materiały były rozdawane na różnych okolicznościowych wydarzeniach, niemniej 
jednak nic nie wskazuje na to, że takowe wydarzenia w tym roku jeszcze się odbędą. Jeżeli jakieś 
materiały pozostaną, będą one zinwentaryzowane i wykorzystane w 2021 roku. 
Pani Wicestarosta stwierdziła, że zakup materiałów odblaskowych wpisuje się w ustawę 
o samorządzie powiatowym, jak również w realizację celów Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. Jednym z głównych celów Programu jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 
a także zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. 
Pani Ewa Gładysz dodała, że materiały odblaskowe, jak również materiały promocyjne, są wręczane 
także przy okazji różnych imprez sportowych, których Powiat jest współorganizatorem, ale nie tylko – 
takim przykładem była wojewódzka impreza w Justynowie na terenie gminy Andrespol, gdzie również 
Powiat przekazał gadżety na rzecz promocji i bezpieczeństwa. 

Nie zgłoszono więcej pytań. 

Pkt 5. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie 
Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Brójce. 

Przewodniczący Rady Powiatu nadmienił, iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony podczas 
posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, niemniej jednak zwrócił się do radnych, 
czy nasunęły się jakieś zapytania. 

Głos zabrał Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala. Pan Starosta powiedział, że ten temat 
oraz pozostałe tematy związane z przekazywaniem surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 
w pasach dróg powiatowych dla gmin, był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji. 
W przypadku Gminy Brójce przekazany zostanie zarząd nad drogami powiatowymi, z wyłączeniem 
zadań z zakresu administracyjnego zarządzania drogami powiatowymi, czyli te obowiązki przejmie 
Powiat. Kwota 2.500,00 zł, którą Powiat przekazuje miesięcznie Gminom na prowadzenie tych spraw, 
w tym przypadku nie będzie przekazana. 

Nie było zgłoszeń do dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
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Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie 
Koluszki zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni przedstawił projekt uchwały. W 2020 roku zarządzanie 
drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol prowadzone jest przez służby powiatowe, przez 
Wydział RGRiOŚ, w związku z tym, że w 2019 roku Gmina Brójce wypowiedziała Powiatowi umowę 
na zarządzanie drogami na terenie gminy Andrespol. W 2020 roku prowadzono negocjacje z Gminą 
Koluszki, która była skłonna przejąć to zadanie. Na ostatnich posiedzeniach Zarządu uzyskaliśmy 
pozytywną opinię z Gminy Koluszki. Również Zarząd Powiatu zaakceptował takie rozwiązanie, 
że na zasadach przyjętych w pozostałych Gminach – finansowych i administracyjnych, Gmina Koluszki 
podejmie się w roku 2021 sprawowania zarządu nad drogami powiatowymi w gminie Andrespol. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki 
w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych 
dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2020 r. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni przedstawił projekt uchwały. Pan Starosta odniósł się 
do czterech projektów uchwał, mówiących o przekazaniu surowca drzewnego gminom, mianowicie 
do Gminy Koluszki, Gminy Nowosolna, Gminy Rzgów i Gminy Tuszyn. 
Zwyczajowo co roku Rada Powiatu podejmuje uchwały o przekazaniu gminom surowca drzewnego 
z wycinki drzew w pasach dróg powiatowych. Surowiec jest wykorzystywany przez Gminy na ogół 
z przeznaczeniem na cele opałowe. Nie zostały jeszcze uzgodnione warunki przekazania z Gminą 
Brójce, dlatego nie ma tej uchwały w projektach. Szczegółowo temat został omówiony 
na posiedzeniu Komisji przez Pana Naczelnika Burzyńskiego. 

Nie było pytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach 
drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2020 r. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do projektu uchwały. 

Nie było pytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów 
w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych 
dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2020 r. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do projektu uchwały. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 2. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Pkt 10. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn 
w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych 
dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2020 r. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do projektu uchwały. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 2. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Pkt 11. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Zarząd Powiatu przekazał autopoprawkę do projektu uchwały. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały. Zmiany w zakresie 
planowanych dochodów w roku 2020 obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 
733.322,12 zł. 
Największe zmiany dotyczącą m.in. odpłatności uzyskiwanych od pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie planu dochodów o kwotę 275.261,00 zł. 
Zaproponowano także zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 
na wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi. 
Ponadto następuje wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 230.000,00 zł po stronie 
dochodów i po stronie wydatków w związku z dofinansowaniem zakupu dwóch samochodów 
dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z/s w Koluszkach. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi, a pozyskane zostały między innymi z naszych Gmin. 
Zwiększa się plan dochodów pochodzących z udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów pochodzących z tytułu 
udziału Powiatu 5% lub 25% w dochodach realizowanych w imieniu budżetu Państwa o kwotę 
69.000,00 zł. 
Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków pomoc finansową otrzymaną z budżetu Powiatu 
Zgierskiego w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
W związku z przyznaniem nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla jednego z nauczycieli I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – wprowadza się po stronie dochodów 
kwotę 7.669,12 zł oraz po stronie wydatków przypisanych w planie wydatków I LO w Koluszkach. 
Ponadto Powiat otrzymał informacje Wojewody Łódzkiego dotyczące zmiany wysokości dotacji 
przyznanych z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących – zwiększa się plan dotacji o kwotę 
per saldo 52.302,00 zł. 
Kolejna zmiana związana jest z podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. Zmniejszenie 
dofinansowania związane jest także z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi. Dokonuje się 
zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 91.260,00 zł. 
Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wprowadza się do planu dochodów 
i wydatków realizowanych przez Inspektorat kwotę 350,00 zł. 
W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach do projektu „Zawodowcy w Europie”, 
który będzie realizowany w latach 2020 – 2022, o łącznej wartości 634.187,37 zł, następuje 
wprowadzenie do planu przedsięwzięć na kolejne lata z planowanymi wydatkami na realizację zadań 
związanych z tym projektem. 

Nie było zgłoszeń ze strony radnych do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Pkt 12. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Projekt uchwały omówiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
Pani Skarbnik nawiązała do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, gdzie mówiła o zwiększeniu planu dochodów realizowanych przez Dom 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. Te dochody przeznaczone zostaną, oprócz wydatków 
bieżących, na dwa zadania inwestycyjne w DPS:  

 zwiększenie planowanych nakładów na „Termomodernizację budynku gospodarczego Domu 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – etap II, o kwotę 87.583,00 zł, 

 wprowadzenie nowego zadania „Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla potrzeb kuchni 
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – kwota 47.806,00 zł. 

Nowe zadanie, które będzie współfinansowane przez Powiat Łódzki Wschodni, dotyczy prac 
budowlanych polegających na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji II, XII i XVI 
w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi – kwota 219.000,00 zł. 
Pozostałe zmiany przedstawione w tymże projekcie uchwały, zostały wcześniej zaprezentowane. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Pkt 13. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Projekt uchwały omówiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. W przedstawianym projekcie 
uchwały proponuje się dokonanie zmian po stronie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, związanych z: 

 przesunięciami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z/s w Koluszkach pomiędzy kategoriami wydatków kwoty 46.000,00 zł z grupy 
wydatków „Wynagrodzenia i pochodne” do grupy wydatków „Zadania statutowe”, 

 rozliczeniem zakupu samochodu 9 osobowego realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej 
w Lisowicach – proponuje się zmniejszenie planowanych nakładów w wydatkach majątkowych 
o kwotę 14.885,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, czyli na kategorię 
wydatków „Wydatki statutowe”, 

 przesunięciem kwoty 40.000,00 zł w Dziale 600 z planowanych wydatków bieżących 
z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Gminy Nowosolna na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych, 

 realizowanym projektem pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” – w związku 
z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Wykonanie 
dwóch altan ogrodowych wraz z przygotowaniem pod nie terenu” przesunięcie kwoty 
13.309,63 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych 
realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 



9 
 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Pkt 14. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały, w którym proponuje się 
dokonanie zmian poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 146.409,12 zł. 
Zmiany związane są z: 

 zawartym aneksem do umowy z Funduszem Dróg Samorządowych na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E 
do granic miasta Łodzi”, na które zostało przyznane dofinansowanie – zmniejszenie planu 
dochodów i wydatków w tym zakresie o kwotę 91.260,00 zł, 

 przyznaniem nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty łącznie w wysokości 7.669,12 zł – zwiększenie 
o tę kwotę planu dochodów, a także planu wydatków przypisanych do realizacji przez I Liceum 
Ogólnokształcące w Koluszkach, 

 podpisaniem umów 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/s w Koluszkach – wprowadzenie po stronie 
dochodów kwoty 230.000,00 zł oraz zapisanie po stronie wydatków na te dwa zadania. Wpłaty 
na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonane zostały z budżetu: 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 30.000,00 zł, Gminy Andrespol - 30.000,00 zł, Gminy Brójce - 
30.000,00 zł, Gminy Koluszki - 30.000,00 zł, Gminy Nowosolna - 30.000,00 zł, Gminy Rzgów - 
50.000,00 zł, Gminy Tuszyn - 30.000,00 zł. 

W przedstawianym projekcie uchwały proponuje się także dokonanie zmiany nazwy zadania 
inwestycyjnego, które obecnie w budżecie jest zapisane do realizacji przez Gminę Rzgów 
na podstawie zawartego porozumienia zarządzania nad drogami. Dotyczy to dofinansowania 
w postaci dotacji dla Gminy Rzgów w wysokości 50.000,00 zł pierwotnie zadania pn. „Budowa 
wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze”, które 
otrzymuje brzmienie: „Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach 
przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra”. 

Nie było uwag ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Pkt 15. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Pani Skarbnik podsumowując powiedziała, że limit wydatków ustalony na rok 2020, według stanu 
na dzień 30 czerwca 2020 r. na realizację przedsięwzięć w wysokości 7.743.808,09 zł, wykonany 
został w 21,4%, to jest wysokości 1.660.088,24 zł. Limit zobowiązań, który został ustalony 
na rok 2020, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. dla przedsięwzięć realizowanych w roku 2020 
w wysokości 31.112.326,07 zł, wykorzystany został w 18,1%, tj. w wysokości 5.631.223,22 zł. 
Realizacja przedsięwzięć i wyliczone wskaźniki zostały zobrazowane w poszczególnych tabelach. 
Przedstawiana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, w swej szczegółowości wynika z podjętej uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, obowiązującej w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym, to jest 
w okresie I półrocza roku 2020 na bieżąco monitorowana była realizacja budżetu Powiatu pod kątem 
prawidłowości, celowości i terminowości, a także ewentualnego wpływu na prognozowane wielkości 
oddziaływujące na zakładane wskaźniki w kolejnych latach przedstawione i uwidocznione 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Na każdej Sesji Rady Powiatu, kiedy następowały zmiany zarówno budżetu jak i w budżecie, była 
także Wysokiej Radzie przedstawiana zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jeżeli miała 
wpływ na budżet roku 2020 lub na kolejne lata, bądź na przedstawione i umieszczone w niej 
przedsięwzięcia. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przebieg kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
w I półroczu. Pani Skarbnik dodała, że nie mieliśmy dotychczas opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi, która także opiniuje te informacje – zarówno informację o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze, dlatego dopiero dzisiaj były przedstawione Państwu radnym 
inicjatywy uchwałodawcze w sprawie przyjęcia tychże informacji. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Pkt 16. porządku obrad –  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku. 

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść Uchwały Nr V/175/2020 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 października 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej 
informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zaopiniował pozytywnie informację 
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku (załącznik 
nr 32 do protokołu).  
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Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu podsumowała realizację budżetu Powiatu w I półroczu 
2020 roku. Należy stwierdzić, iż według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. dochody Powiatu łącznie 
na 2020 rok na realizację zadań zleconych, powieszonych i własnych, zaplanowane zostały 
na poziomie 72.526.320,60 zł. Dochody zostały wykonane w 52,53%, tj. w wysokości 
38.098.932,41 zł. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 37.369.769,22 zł, co stanowi 
53,20% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 729.163,19 zł, co stanowi 31,96% 
ustalonego planu. 
Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z zawartych umów bądź porozumień, 
których termin realizacji był zaplanowany zgodnie z przyjętymi harmonogramami na II półrocze 
roku 2020. 
Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, 
powierzonych i własnych, według stanu na 30 czerwca 2020 roku zaplanowane były na poziomie 
72.579.212,60 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2020 r. 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki kasowe zostały zrealizowane w 40,42%, 
tj. w wysokości 29.339.277,55 zł. Niższa realizacja wydatków majątkowych w stosunku do upływu 
czasu, wynika z harmonogramu prac, który był przyjęty dla realizacji zadań inwestycyjnych 
i zakończenie tych zadań przewidziane jest na II półrocze 2020 roku. 
Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. 
jest wartością dodatnią, czyli stanowi nadwyżkę budżetową i wynosi ona na dzień 30 czerwca 2020 r. 
8.759.654,86 zł. 
Wystąpiły także zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2020 r. Jeśli chodzi o zobowiązania, 
są to zobowiązanie niewymagalne, w łącznej kwocie wynoszącej 346.504,54 zł. Należności wyliczone 
do dzień 30 czerwca 2020 r., które przysługują Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu, wynoszą 
971.648,82 zł. 
Zarząd Powiatu w uchwale budżetowej był upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek 
na pokrycie w występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu. Niemniej jednak 
takiej potrzeby nie było i Zarząd Powiatu nie zaciągał żadnych kredytów i pożyczek. 
Jeśli chodzi o I półrocze bieżącego roku, przygotowana informacja została przedstawiona Wysokiej 
Radzie, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w ustawowym terminie, według zapisów 
ustawy o finansach publicznych. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że było to omówione przez Komisje stałe Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, które pozytywnie zaopiniowały informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2020 roku. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Pkt 17. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. 

Przewodniczący Rady na wstępie podkreślił pracę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zadbano o to, 
żeby w posiedzeniu, które odbyło się przed Sesją, udział wzięli wszyscy radni. Kto miał czas, skorzystał 
z tego nawet jeśli nie był członkiem tej Komisji, żeby zapoznać się z materiałem, nad którym 
pracowała Komisja pod przewodnictwem radnego Mateusza Jaśkiewicza. 
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Do Rady Powiatu wpłynęło pismo – wniosek mieszkańca o podjęcie działań w związku 
z nieprawidłowościami w realizacji inwestycji – chodzi o myjnię samochodową w Rzgowie. 
Przewodniczący Rady odczytał treść wniosku, który stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Do wniosku dołączone zostało pismo prokuratury i inne materiały, które to Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji wzięła pod uwagę, dokonując analizy sprawy. 

Przewodniczący Rady Pan Sławomir Sokołowski ze swojej strony dodał, że dobrze się stało, iż od tej 
kadencji Rady mamy powołaną przez ustawę o samorządzie powiatowym właśnie taką Komisję.  
Przypomniał, że w poprzednich latach był problem, do której komisji kierować skargi, wnioski. Taka 
Komisja ułatwia zadanie. 

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu analizowała pismo w swoim składzie i został przygotowany 
projekt uchwały w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania ze strony radnych. 

Głos zabrał Pan Tadeusz Walas – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pan Walas w związku z tym, 
że z pisma prokuratury wynika, że to jest samowola budowlana – zwrócił się z pytaniem, czy 
rzeczywiście jest to samowola budowlana, czy zostało wydane pozwolenie na budowę. Nadmienił, 
że podobno ta sprawa ciągnie się już od kilku lat. Dodał, że sam kiedyś korzystał z tej myjni, ale nie 
pomyślałby, że to może być samowola budowlana. Myjnia położona jest rzeczywiście nad rzeczką. 
Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy to jest niezgodne z planem przestrzennego zagospodarowania 
Gminy Rzgów, czy zgodne z tym planem, może były zmiany planu. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala powiedział, że zgodnie z projektem uchwały, którą 
Rada ewentualnie podejmie na Sesji, sprawa zostanie przekazana do zbadania przez Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, jak również ze strony Starosty będzie nadzorowana odpowiedź 
w zakresie działania, które podejmował Wydział RGRiOŚ. 
Na dzień dzisiejszy Pan Starosta ma informację, że myjnia funkcjonuje zgodnie z otrzymanym 
pozwoleniem, czy zgłoszeniem. Wiadomo, że inwestor dopuścił się odstępstw od uzyskanego 
pozwolenia, czyli wyłożył kostką większą powierzchnię, niż wynikało to z projektu. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi dochodzenie w tej sprawie i wyjaśnia sprawę 
od czerwca tego roku. Od strony formalno-prawnej składający wniosek nie jest stroną w tym 
postępowaniu. 
Podjęcie niniejszej uchwały na Sesji pozwoli na to, żeby szczegóły prowadzonych postępowań w tej 
sprawie zostały dogłębnie zbadane i wyjaśnione z jednej strony przez Starostę i jego Wydział,  
a z drugiej strony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są z ich strony zapytania. 

Nie zgłoszono więcej pytań. 

Przewodniczący Rady odczytał następnie uzasadnienie projektu uchwały, przygotowane przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji: 

W dniu 13 października 2020 r. do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynął wniosek 
kierowany do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, złożony przez mieszkańca Powiatu. Wniosek 
został przekazany przez Przewodniczącego Rady Powiatu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeanalizowała 
przedmiotowy wniosek na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 r. i ustaliła, co następuje: 
Zgodnie z art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne 
organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski 
w ramach swojej właściwości. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie jest organem właściwym 
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do rozpatrzenia wniosku, gdyż jego przedmiotem są działania Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz działania pracowników Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała zatem, 
że w.w. wniosek w zakresie działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego przekazać do rozpatrzenia według właściwości Łódzkiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, natomiast w zakresie podjęcia działań dyscyplinujących 
pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przekazać wniosek 
do rozpatrzenia według właściwości Staroście Łódzkiemu Wschodniemu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 1, „nie wziął udziału” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Pkt 18. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

Przewodniczący Rady na wstępie przypomniał, że Uchwałą Nr III/34/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim zgłoszona została radna Agnieszka Biała. Obecna kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy 
kończy się. Pismo Starosty Łódzkiego w tej sprawie stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
Przewodniczący Rady podkreślił, że Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Agnieszka Biała bardzo 
dobrze wypełniała swoje obowiązki w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim. Przewodniczący Rady w związku z tą opinią wnioskował, aby właśnie radna Agnieszka 
Biała była kandydatem Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Przewodniczący dodał, że bardzo 
istotnym jest, żeby Radę dalej reprezentowała osoba, która ma już wiedzę i dobrze wykonuje 
zadanie. 

Pan Tadeusz Walas – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pogratulował Pani Agnieszce Białej i prosił,  
aby przedłużyć tę kadencję. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Panią radną Agnieszkę Białą, czy wyraża zgodę, aby być 
kandydatem do Powiatowej Rady Rynku Pracy. 

Pani Agnieszka Biała – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż wyraża zgodę. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są inne kandydatury. 

Nie zgłoszono innych kandydatów. 

Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są ze strony radnych pytania. 

Nie było pytań. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

Pani Agnieszka Biała podziękowała za to, że została delegowana przez Państwa radnych do prac 
w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Pani Wiceprzewodnicząca dodała, że na pewno będzie się starała 
w dalszym ciągu tak pracować jak do tej pory. Pani Wiceprzewodnicząca podziękowała również 
za zaufanie. 

Przewodniczący Rady pogratulował Pani Wiceprzewodniczącej Agnieszce Białej. 

Pkt 19. porządku obrad – Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2020 roku (załącznik nr 41 do protokołu). 

Nie było pytań. 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

Pkt 20. porządku obrad – Przedstawienie informacji z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu oraz Starosta Łódzki Wschodni przedstawili informację z dokonanej 
przez nich analizy oświadczeń majątkowych (załącznik nr 43 i 44 do protokołu). 

Pkt 21. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

 Przewodniczący Rady poinformował, iż najbliższa Sesja planowana jest na dzień 
26 listopada 2020 r. 

 Pan Starosta przedstawił informację na temat liczby zakażeń koronawirusem w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim. 

 Pan Starosta poinformował, że w dniu 19 października 2020 r. Pan Burmistrz Koluszek podpisał 
umowę z firmą STRABAG na realizację tunelu pod torami kolejowymi w Gałkowie Dużym. 
Informacja znajduje się na stronie internetowej Powiatu, pojawi się także w lokalnej prasie 
koluszkowskiej w dniu jutrzejszym. Pan Starosta poprosił Pana Mateusza Karwowskiego 
o przybliżenie szczegółów tej umowy i proponowanych rozwiązań, który miał znaczący udział 
w przygotowaniu  wniosków i umowy, jak również specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pan radny Mateusz Karwowski – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach podkreślił, iż to wydarzenie, że udało się stan inwestycji doprowadzić do etapu 
umowy. Dodał, że trzymamy kciuki też za Gminę Andrespol, która również jest na etapie 
rozstrzygania bliźniaczego przetargu. 
Jest to inwestycja chyba największa, jeśli chodzi o koszty, ale też poziom skomplikowania, 
w historii Gminy Koluszki i zapewne całego Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Inwestycja w Gminie 
Koluszki realizowana będzie za kwotę 29 mln zł i druga inwestycja w Gminie Andrespol za ponad 
30 mln zł. W sumie mamy zaangażowanych około 60 mln zł, to wielkie wydarzenie, jednocześnie 
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bardzo mocno współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym ze strony PKP i  z budżetu 
państwa. Czekamy też na dodatkowe środki z budżetu państwa, bo składane były wnioski w tym 
zakresie. 
Tunel w Gałkowie Dużym będzie miał długość 304 m, szerokość 11 m, będzie przebiegał pod 
pięcioma torami linii kolejowej. Zlikwidowany zostanie obecny przejazd i przebudowana droga 
pod samymi torami kolejowymi – długość tego układu torowego dzisiaj wynosi 28 m. 
Pan Karwowski wyraził nadzieję, że odbędzie się to bez komplikacji, aczkolwiek musimy wiedzieć 
o tym, że praca na czynnej linii kolejowej na drogach o dużym natężeniu ruchu drogowego 
do najłatwiejszych nie należy. Wierzymy, że wykonawca firma STRABAG dotrzyma terminu 
do końca 2022 roku, abyśmy w pierwszym kwartale 2023 roku mogli otworzyć tę inwestycję 
dla mieszkańców. Najbliższy rok 2021 to będą głównie prace projektowe, wywłaszczeniowe, 
odszkodowania dla mieszkańców, przejęcie terenów. Natomiast 2022 rok to już zasadnicze prace 
budowlane i ewentualne objazdy. 

Pan Starosta podziękował Panu Mateuszowi Karwowskiemu za przybliżenie tego problemu. 
Ze swojej strony Pan Starosta podziękował Władzom Koluszek, Panu Burmistrzowi, za to, że wzięły 
na siebie ciężar odpowiedzialności przygotowania i prowadzenia tej inwestycji, bo inwestorem 
całego zadania w części powiatowej będzie Gmina Koluszki. 
Podobne rozwiązanie jest w Gminie Andrespol. Na słowa podziękowań również przyjdzie czas, 
kiedy umowa zostanie podpisana i być może na podpisanie tej umowy zostaniemy przez władze 
Gminy zaproszeni. 
Pan Starosta jeszcze raz serdecznie podziękował Panu Burmistrzowi, Panu Mateuszowi 
Karwowskiemu i wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji, również Panu 
Przewodniczącemu Rady. 
Pan Starosta powiedział, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiat po swojej stronie 
ma zabezpieczone środki na realizację tego zadania. Gminy również środki zabezpieczyły. Jest 
decyzja i wystąpienie o środki z Funduszu Dróg Samorządowych do Pana Wojewody, które 
przekazane zostało do rozstrzygnięcia do Pana Premiera. 
Będziemy podejmowali również starania o dodatkowe środki z Ministerstwa Infrastruktury 
i złożyliśmy wnioski do tej drugiej części dofinansowania zadań inwestycyjnych do Pana Premiera 
(RPJL). Zgodnie z zapowiedziami rozstrzygnięcie w tym zakresie ma zapaść do końca października 
i czekamy na ewentualną pozytywną decyzję w tej sprawie. 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że w załączonych materiałach radni mogą zapoznać się 
z pismem przekazanym przez służby Pana Wojewody z sugestią, że jest to skarga na bezczynność 
Pana Starosty w związku z działaniami, które są prowadzone przez firmę ZBYSZKO w Bedoniu 
(załącznik nr 45 do protokołu) oraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Wydział Starostwa 
Powiatowego w Łodzi (załącznik nr 46 do protokołu). 
Sprawą skargi Rada Powiatu będzie się zajmować na następnej Sesji. Skarga skierowana została 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Pan Tadeusz Walas – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zgłosił dwie sprawy porządkowe. 
Jak powiedział Pan Wiceprzewodniczący, w Tuszynie przy ul. Króla Władysława Jagiełły na tyłach 
marketu Biedronka jest prowadzona dosyć duża inwestycja – to dobrze, cieszy, że inwestor 
ulokował się w Tuszynie. Pewną uciążliwością jest wyjazd na tę drogę powiatową z placu budowy 
tej inwestycji, gdyż samochody, które tam wyjeżdżają, przenoszą błoto na jezdnię. Pan 
Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę, że wystarczy trochę uporządkować teren i utwardzić przy 
wyjeździe do drogi powiatowej, wtedy błoto już nie będzie nanoszone. Jest to w newralgicznym 
miejscu przy skrzyżowaniu z drogą krajową. Pan Tadeusz Walas dodał, że przydałaby się w tym 
miejscu tablica informacyjna odnośnie inwestycji. 
Następnie, odnosząc się do środków przekazywanych do Gminy Tuszyn na utrzymanie dróg 
powiatowych, których Gmina nie wykorzystała w ubiegłym roku w całości, Pan Tadeusz Walas 
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zaproponował wykonanie zadania polegającego na uporządkowaniu terenu wzdłuż drogi 
powiatowej ul. Wolborskiej w Kruszowie. Jest to droga o znacznym natężeniu ruchu z uwagi 
na budowę autostrady w kierunku Częstochowy. Tam jeżdżą samochody z całej Polski, a rowy 
wyglądają nieładnie, nieprzyjemnie i nie jest to wizytówką naszego Powiatu i Gminy Tuszyn. Pan 
Tadeusz Walas stwierdził, że dobrze byłoby, żeby ułatwić Gminie wykorzystać te środki, które 
Powiat daje na utrzymanie dróg i zaproponował, aby tej jesieni uporządkowali rowy w miejscach, 
gdzie nie ma zabudowy. Tam gdzie jest zabudowa, mieszkańcy sami koszą i zbierają butelki. Pan 
Walas zwrócił uwagę, żeby to było zrobione na obu skarpach, skoszone porządnie i aby wyzbierać 
butelki plastikowe, puszki metalowe, doprowadzić do porządku ten rów. 

Pan Starosta powiedział, że zgadza się z wnioskami Pana Tadeusza Walasa i zostaną one 
przekazane Panu Burmistrzowi Tuszyna, ponieważ zarząd nad drogami powiatowymi powierzony 
został na podstawie porozumienia Gminie Tuszyn. Przekazane zostaną te informacje i jeśli tak 
faktycznie jest, zobowiążemy Gminę Tuszyn do podjęcia określonych działań, jeśli chodzi 
o utwardzenie i uporządkowanie zaplecza za marketem, jak również jeśli chodzi o drogę 
ul. Wolborską. 
Pan Starosta dodał, że w związku z niewykorzystaniem przez Gminę Tuszyn środków w wysokości 
80 tys. zł za ubiegły rok, to na wniosek Gminy środki te zostały z powrotem przekazane Gminie 
Tuszyn do jej budżetu na rok 2020 na utrzymanie dróg powiatowych w roku 2020. 

Pkt 22. porządku obrad – Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady 

Sławomir Sokołowski 


