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PROTOKÓŁ NR 114/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 16 grudnia 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 113/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu 
użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała o wystąpieniu najemcy 
lokalu użytkowego, będącego własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
pozostającym w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Koluszkach 
przy ul. Korczaka 5, tj. „Super Apteka M. i R. Kuchczyńscy Spółka Jawna", który wystąpił 
o obniżenie miesięcznej opłaty czynszowej (netto) za miesiąc grudzień 2020 roku. 
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Najemca złożył wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej, w którym wykazał spadek 
płynności finansowej o 45,70 % w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19, w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Wykazał przychód za miesiąc listopad 2020 r. w wysokości 64.145,55 zł 
oraz przychód w analogicznym okresie 2019 roku, w wysokości 111.123,99 zł. 
Płynność finansowa najemcy za miesiąc listopad uległa pogorszeniu, co jest skutkiem 
ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a spadek 
przychodów z działalności statutowej najemcy jest przypadkiem określonym w Uchwale 
Nr 739/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 kwietnia 2020 roku  
w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem od pobierania opłat 
lub stosowaniem innych ulg za lokale użytkowe stanowiące własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

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

 Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach (obniżenie czynszu najemcy: „Super 
Apteka M I R Kuchczyńscy Spółka Jawna” za miesiąc grudzień 2020 roku). 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pani Skarbnik dodała, że do dnia 30 października 2020 r. dla tego podmiotu Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na obniżenie czynszu na łączną kwotę 12 449,12 zł. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku: Dyrektora PUP Łódź – Wschód; Wydziału EiSS). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej 
w ramach zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 
działu 80115 Technika, rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 
80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 
rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
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nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych; 

2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy, rozdziału 85395 Pozostała działalność; 

3) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno – wychowawcze, rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 
2) Wydział 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, 
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostek: PUP Łódź-Wschód, ILO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1063/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 grudnia 
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 
2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
3) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; 
4) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 
6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 801, rozdziału 80102, rozdziału 80115, rozdziału 80117, rozdziału 80120, 

rozdziału 80134, rozdziału 80152; 
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2) Działu 853, rozdziału 85333, rozdziału 85395; 
3) Działu 854, rozdziału 85403, rozdziału 85404, rozdziału 85406, rozdziału 85495. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 
2) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

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

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie 
wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz dokonanie 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) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych; 
3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
4) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 
5) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 
6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami; 
2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe; 
3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej; 
4) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli; 
5) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 

rozdziału 85020 Domy pomocy społecznej; 
6) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 
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7) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 
Pozostała działalność; 

8) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych przez: 
1) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 
2) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
3) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych; 
4) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
5) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
6) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
7) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

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

8. Przedstawienie propozycji odpowiedzi na wniosek grupy radnych Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2021 – 2024. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił Zarządowi propozycję odpowiedzi na wniosek 
grupy radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024. 
Wniosek złożony przez radnych: Pana Tadeusza Walasa, Pana Sylwestra Golusa  
i Pana Bogdana Skorupskiego, dotyczy umieszczenia w uchwalonej Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 czterech 
zadań na terenie gminy Tuszyn, na które w tym roku Powiat udziela dotacji w wysokości 
połowy kosztów przewidzianych na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Pan Naczelnik przypomniał, że te 4 zadania są zapisane w budżecie Powiatu, ale jedynie 
w zakresie dokumentacji projektowej. 
We wniosku wystąpiono o zaproponowanie Radzie Powiatu zmian z uwzględnieniem 
następujących zadań i wydatków majątkowych na terenie gminy Tuszyn: 

1) Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego 
w kierunku od Tuszyna do Żeromina – realizacja 2021 r., kwota 400 000 zł 
z jednoczesnym umieszczeniem tego zadania w projekcie budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2021; 

2) Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego 
w kierunku od Tuszyn (mostu) do ul. Szpitalnej –realizacja 2022 r., kwota 400 000 zł; 
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3) Budowa nawierzchni bitumicznej droga 2904E Wola Kazubowa ul. Sadowa – 
realizacja 2022r., kwota 250 000 zł; 

4) Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2902E Tuszyn  
(od ul. Brzezińskiej do Modlicy) – realizacja 2023r., kwota 400 000 zł. 

Wniosek argumentowano tym, że zadania mają swoje odzwierciedlenie w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku bieżącym w zakresie wykonania projektów 
technicznych, dlatego we wniosku wskazano, że zasadnym jest umieszczenie  
ww. zadań inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021-2024 i projekcie budżetu na 2021r. zadania punkt 1. 
Jednocześnie poinformowano, że zakres tych wniosków i możliwości ich 
współfinansowania konsultowano z Burmistrzem Miasta Tuszyna. 

Kopia pisma wystosowanego przez radnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

W odniesieniu do omawianego wniosku Pan Zbigniew Burzyński poinformował,  
że dwa pierwsze zadania wskazane przez radnych będą rozliczone do dnia 31 maja  
2021 roku, z takim pismem wystąpił do Powiatu Burmistrz Miasta Tuszyna i uzyskał 
zgodę w tym zakresie. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik zaproponował, aby do radnych wystosować 
odpowiedź, w której zostanie wskazane, że przedstawiona propozycja kierowana  
do Zarządu Powiatu jest przedwczesna. 
Właściwym terminem do ewentualnej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu wydaje się okres po ustaleniu szacunkowej wartości poszczególnych zadań  
na podstawie kosztorysów inwestorskich w celu uniknięcia fikcji szacowania wartości 
zadań i w rezultacie kolejnych zmian w Prognozie. 

Projekt odpowiedzi do grupy radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

Pan Starosta dodał, że w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Tuszyn uzgodniono, 
że po ustaleniu kosztorysowych wartości zadań udziały finansowe naszych jednostek 
zostaną umieszczone odpowiednio w WPF Gminy Tuszyn i w WPF Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Nadmienił, że Gmina zleca wykonanie dokumentacji na te 2 zadania, 
którą Powiat dofinansuje w 50 %. 
Po przetargach znacząco zwiększano środki finansowe przeznaczone na ten cel. 

Pani Skarbnik poinformowała o rozmowie telefonicznej ze Skarbnikiem Gminy Tuszyn 
z której wiadomo, że dokumentacja na te 2 zadania nie zostanie wykonana w tym roku, 
a owe zadania inwestycyjne zostaną ujęte w ramach przedsięwzięć planowanych przez 
Gminę Tuszyn do realizacji w kolejnych 2 latach. 
Dodała, że dotychczas Gmina Tuszyn nie przygotowała projektu budżetu na 2021 rok 
i nie przedłożyła tego dokumentu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Pan Starosta zwrócił się do członków 
Zarządu Powiatu uczestniczących w posiedzeniu za pośrednictwem komunikatora Skype, 
z pytaniem czy mają uwagi do propozycji odpowiedzi na wniosek grupy radnych? 



str. 7 

 

Członkowie Zarządu w osobach Pani Klaudii Zaborowskiej – Gorzkiewicz i Pana Pawła 
Pomorskiego, zaakceptowali przedstawioną propozycję odpowiedzi. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję odpowiedzi na wniosek grupy 
radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024, dotyczącą umieszczenia w niej 4 zadań 
inwestycyjnych na terenie gminy Tuszyn. 

9. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, w zakresie usług sprzątania powierzchni biurowych na V p. oraz części VI p. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu Powiatu 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania 
określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
8 października 2018 r w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie 
usług sprzątania powierzchni biurowych na V p. oraz części VI p.  

Osoba zatrudniona zna już specyfikę pracy oraz rozkład pomieszczeń, sumiennie  

wykonuje zadania, w związku z tym Pani Naczelnik zaproponowała przedłużenie 
dotychczasowej umowy na sprzątanie powierzchni pomieszczeń biurowych na V p.  
oraz części VI p. w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3 
(w ramach umowy zlecenia) od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku. 
Sprzątanie odbywać się będzie 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.  

Wniosek w tej sprawie skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Brójce, obrębie Wola Rakowa, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 110/1. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 
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Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
projekt uchwały, w której wyraża się zgodę na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, położoną w gminie Brójce, obrębie Wola Rakowa, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 110/1 o powierzchni 0,0254 ha, przeznaczoną pod 
poszerzenie drogi powiatowej nr 2912E (ul. Brzezińska). 

Poinformował, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji Wójta Gminy Brójce 
o podziale nieruchomości w dniu 27 października 2020 r. ww. działka stała się 
własnością Powiatu. Wartość tej nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę 
majątkowego na kwotę 7 900 zł. 

Poprzedni właściciele wyrazili wolę zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat 
odszkodowania w wysokości 7 874 zł, dlatego Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody w tej sprawie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za ww. nieruchomość i podjął 
w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 10 – Modlica, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 443/8. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w gminie Tuszyn, 
obrębie 10 – Modlica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 443/8  
o powierzchni 0,0257 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej  nr 1512E. 

Wartość nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 
8 000 zł. 

Poprzedni właściciele wyrazili wolę zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat 
odszkodowania w wysokości 7 453 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 
do protokołu. 
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12. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/2 o pow. 1,2186 ha (w wyniku podziału 
powstaje m.in. działka nr 54/3 o pow. 0,0054 ha przeznaczona pod drogę powiatową). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński poinformował o decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Tuszyna 
o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/2 o powierzchni 
1,2186 ha. W wyniku podziału powstaje m.in. działka nr 54/3 o pow. 0,0054 ha 
przeznaczona pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej i z mocy prawa przechodzi 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Za nowopowstałą działkę przysługuje 
odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między dotychczasowym właścicielem  
a właściwym organem. 

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, 
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

Pan Naczelnik poinformował o deklaracji byłych właścicieli działki nr 54/3, którzy wyrazili 
wolę zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania 
w wysokości 36 zł za 1m2. Nadmienił, że po uprawomocnieniu się tej decyzji zostanie 
zlecone wykonanie operatu szacunkowego, celem ustalenia wartości nieruchomości. 
W związku z tym Pan Biliński zasugerował, aby nie składać odwołania od tej decyzji. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o odstąpieniu od składania odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

13. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 260 o pow. 1,9585 ha (w wyniku podziału 
powstaje m.in. działka nr 260/3 o pow. 0,0132 ha przeznaczona pod drogę 
powiatową). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński poinformował o decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Tuszyna 
o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 260 o powierzchni 
1,9585 ha. W wyniku podziału powstaje m.in. działka nr 260/3 o pow. 0,0132 ha 
przeznaczona pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej i z mocy prawa przechodzi 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Za nowopowstałą działkę przysługuje 
odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między dotychczasowym właścicielem  
a właściwym organem. 

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

Pan Naczelnik poinformował o deklaracji byłych właścicieli działki nr 260/3, którzy 
wyrazili wolę zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat Łódzki Wschodni 
odszkodowania w wysokości 22 zł za 1m2. Nadmienił, że po uprawomocnieniu się tej 
decyzji zostanie zlecone wykonanie operatu szacunkowego, celem ustalenia wartości 
nieruchomości.  
W związku z tym Pan Biliński zasugerował, aby nie składać odwołania od tej decyzji. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o odstąpieniu 
od składania odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Starosta odniósł się do decyzji jakie zapadły na szczeblu rządowym w zakresie 
środków finansowych przyznanych Powiatowi z rządowego Funduszu Inwestycji 
Samorządowych, na zadania inwestycyjne w ramach 2 edycji drugiej tarczy 
wspomagania samorządów w ramach walki z pandemią COVID-19. 

Spośród 32 wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych złożonych przez 
Powiat na kwotę 38,5 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości 346 346 zł  
na jeden z wniosków – dla zadania: Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku 
drogi powiatowej nr 2900E ul. Żeromskiego w Tuszynie zlokalizowanym na obszarze 
powiatu łódzkiego wschodniego.  

Pani Skarbik dodała, że powyższe środki zostały już przekazane na konto Powiatu. 

Pan Starosta odniósł się również do wysokości dofinansowania przyznanego 
Gminom z terenu powiatu łódzkiego wschodniego: 

– Gmina Koluszki – kwota 1 mln zł – składano wnioski na 10 mln zł. 
Gminie przyznano dofinansowanie na zadanie dotyczące rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Koluszkach i I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach, planowane do realizacji z Powiatem: „Rozbudowa 
infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”. 
Wartość tego zadania opiewa na około 5 mln zł. Oczekujemy na decyzję Urzędu 
Marszałkowskiego odnośnie przyznanych środków, 

– Gmina Rzgów – kwota 1 mln zł, 

– Gmina Tuszyn – kwota 12 mln zł, w tym na rozbudowę bazy sportowo– 
rekreacyjnej boiska w Tuszyn Lesie oraz na kanalizację sanitarną, 

– Gmina Nowosolna – kwota 11 mln zł, w tym 8 mln zł na inwestycje na drogach 
(stanowi to 40 % wartości zadań) oraz na zadania związane z kulturą fizyczną, 
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– Gmina Brójce – kwota 7,200 mln zł, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Kurowicach 100 % dofinansowania, na drogi gminne około 2,5 mln zł  
ponad 70 % wartości zadań i na rozbudowę Szkoły Podstawowej około 3 mln zł, 

– Gmina Andrespol – kwota 7 mln zł, w tym 3,5 mln zł na budowę tunelu  
pod torami kolejowymi w Bedoniu (wcześniej na tę inwestycję Gmina pozyskała 
4,5 mln zł w ramach Funduszu Dróg Lokalnych) oraz 3,5 mln zł na budowę hali 
balonowej na obiekcie MOSiR. 

Pan Starosta nadmienił, że samorządowcy będą występowali o podanie kryteriów 
podziału tych środków. 
Dodał, że przyznane Powiatowi dofinansowanie dotyczy jednego z zadań 
o najniższych wnioskowanych kwotach do dofinansowania, o które występowano. 

W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy, Pan Zbigniew Burzyński nadmienił,  
że z informacji prasowych wiadomo, że z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Samorządowych w ramach walki z pandemią COVID-19 w II edycji wspomagania 
samorządów w  skali całego kraju przeznaczono na ten cel 6 mld, a rozdzielono  
4,5 mld zł. Do rozdysponowania pozostało zatem ponad 1,5 mld zł. 

Pan Naczelnik dodał, że Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi poinformował  
Powiat Łódzki Wschodni o terminie składania dodatkowych wniosków  
o przyznanie pozostałych środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych w ramach 
II edycji – do dnia 28 grudnia 2020 roku. Powiedział, że niektórzy włodarze 
samorządowi wystąpili do Premiera o udzielenie informacji publicznej w celu 
wyjaśnienia jakimi kryteriami posługiwano się przy rozdziale środków w ramach 
II edycji tarczy wspomagania samorządów z rządowego Funduszu Inwestycji 
Samorządowych. 

W związku z tym planowane jest złożenie przez Powiat Łódzki Wschodni 3 wniosków 
o dofinansowanie zadań, które będą najbardziej wartościowe z punktu widzenia 
spodziewany efekt planowanej inwestycji. 

b) Pan Starosta poinformował o planowanym rozstrzygnięciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Budowa chodnika 
w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”. 

Do przetargu przystąpiło 6 firm. Cena najniższej oferty mieści się w ramach kwoty 
przewidzianej przez Zamawiającego na realizację tego zadania.  

c) Dyskutowano na temat przydziału środków dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych w ramach walki 
z pandemią COVID-19. 

d) Pan Bogusław Biliński został poproszony przez Pana Starostę o przedstawienie 
wykazu dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn, aby ukazać jak przedstawia się 
własność Powiatu jeśli chodzi o działki zajęte pod poszerzenie dróg. 
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W odniesieniu do tych zagadnień, Pan Naczelnik nadmienił, że na podstawie map 
przeanalizowano lokalizację wszystkich działek, które powstały w wyniku podziału 
na podstawie decyzji administracyjnych wydanych po 1999 roku. Ustalono, że takich 
nieruchomości jest więcej, niż zawiadomień przekazywanych do Powiatu, w wielu 
przypadkach Powiat nie był stroną postępowania. Do części tych działek 
podejmowane są działania zmierzające do ujawnienia prawa własności Powiatu, 
składane są w tej sprawie wnioski do ksiąg wieczystych. 

e) Pani Skarbnik przedstawiła informacje dotyczące potrzeby wyboru banku  
w związku z realizacją zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 
Obecnie obowiązująca umowa była zawarta na okres 5 lat, natomiast ze względu 
na COVID-19 i zmiany w gospodarce proponuje się, aby kolejna umowa została 
zawarta na 2 lata. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w terminie wyznaczonym 
do składania ofert wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez bank PKO S.A., który 
obecnie obsługuje Powiat.  
Pani Skarbnik poinformowała, że oferta, która wpłynęła, w całości łącznie  
z ewentualnym kredytem w rachunku bieżącym na okres od 1 stycznia 2021 r.  
do 31 grudnia 2022 r. opiewa na kwotę 127 958,15 zł. 
Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia było na kwotę 127 374,10 zł. 
W przeliczeniu na okres 1 miesiąca na podstawie wydatków czynionych  
w poprzednich latach, czyli ilości operacji bankowych, dla wszystkich jednostek 
organizacyjnych Powiatu koszt ten stanowi kwotę 5 272 zł.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Pani Skarbnik zarekomendowała Zarządowi Powiatu 
przyjęcie tej oferty dla obsługi bankowej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2 lata. 

f) Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat udziałów Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w podatku dochodowym od osób fizycznych, które za miesiąc listopad 
2020 r. wpłynęły w mniejszej kwocie niż za miesiąc październik. 

g) Pan Starosta odniósł się do wysokości cen robót budowlanych na przyszły rok oraz 
zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku. 

Przypomniał, że w zakresie bieżącego utrzymania dróg podpisano porozumienie 
z Gminą Nowosolna, Gminą Koluszki – w zakresie zarządzania drogami powiatowymi 
na terenie gminy Andrespol. Gmina Brójce kontynuuje realizacje tych zadań, poza 
wydawaniem decyzji za zajęcie pasa drogowego – zadania wykonują pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Nadmienił, że w związku z planowaną budową tunelu w Gałkowie podejmowane są 
próby zmian i zapewnienia przez wykonawcę transportu autobusowego z Łodzi 
Widzewa do Koluszek na czas prowadzonej budowy. 

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

1) Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję odpowiedzi na wniosek grupy radnych Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2021 – 2024 dotyczącą umieszczenia w niej 4 zadań inwestycyjnych na terenie 
gminy Tuszyn. 

2) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie 
od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 
euro oraz na usługi społeczne, w zakresie usług sprzątania w 2021 roku powierzchni 
biurowych na V p. oraz części VI p. w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzjami Burmistrza Miasta Tuszyna o zatwierdzeniu 
podziału nieruchomości: 
a) oznaczonej jako działka nr 54/2 o pow. 1,2186 ha (powstaje m.in. działka nr 54/3 

o pow. 0,0054 ha przeznaczona pod drogę powiatową), 
b) oznaczonej jako działka nr 260 o pow. 1,9585 ha (powstaje m.in. działka nr 260/3 

o pow. 0,0132 ha przeznaczona pod drogę powiatową). 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1062/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu 
użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach  – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1063/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2020 (na podstawie wniosku: Dyrektora PUP Łódź – Wschód; Wydziału EiSS) 
– 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. 

c) Nr 1064/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostek: PUP Łódź-Wschód, ILO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, 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. 

d) Nr 1065/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostek: KP PSP, I LO, PPP, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach, PCPR) 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1066/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Brójce, obrębie Wola Rakowa, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 110/1 – 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. 

f) Nr 1067/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 10 – Modlica, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 443/8 – 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 …………...………………………….. 


