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PROTOKÓŁ NR 119/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 13 stycznia 2021 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 protokoły: 117/20 i 118/20 z posiedzeń Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Tuszyn, obrębie 1, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 54/3. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 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 mieście Tuszyn, obrębie 1, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka nr 54/3 o powierzchni 0,0057 ha, przeznaczoną pod poszerzenie 
drogi powiatowej nr 2902E. 
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Pan Naczelnik przypomniał również, że w 2020 roku została wydana decyzja o podziale, 
na podstawie której wydzielono ww. działkę z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi 
powiatowej nr 2902E. 
W wyniku prowadzonych rokowań, poprzedni właściciele tej działki wyrazili wolę 
zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat odszkodowania w wysokości 1 782 zł. 
Pan Biliński przedstawił również informacje na temat wyceny wartości tej nieruchomości 
sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 
do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 19 – 
Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 260/3. 
(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 19 – Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 260/3 
o powierzchni 0,0132 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w 2020 roku została wydana decyzja o podziale, 
na podstawie której wydzielono ww. działkę z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi 
powiatowej nr 2902E. 
W rezultacie prowadzonych rokowań, poprzedni właściciele tej działki oczekują wypłaty 
przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania w wysokości 22 zł za 1m2, tj. na kwotę 
2 904 zł.  
Pan Biliński przedstawił również informacje na temat wyceny wartości tej nieruchomości 
sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
ugody w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Rozpatrzenie wniosku rodzica w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Koluszkach, w roku szkolnym 2020/2021. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
informacje o wniosku rodzica w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Koluszkach, w roku szkolnym 2020/2021.  

Chodzi o czteroletnie dziecko pochodzące z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, 
dla którego istnieje potrzeba realizacji takich zajęć. Dyrektor SOSW zaproponowała 
przyznanie 1 godziny realizacji tych zajęć w trybie indywidualnym. 

Koszt średniomiesięczny wyniesie około 216 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek rodzica w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, 
w roku szkolnym 2020/2021. 

7. Przedstawienie złożonego przez Kierownika Apteki Dbam o Zdrowie w Koluszkach 
ul. Żwirki 2, wezwania Rady Powiatu do usunięcia naruszenia prawa przez podjętą 
przez Radę Powiatu uchwałę Nr XXV/235/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku poprzez 
uchylenie ww. uchwały w części tj. załącznika nr 2 ustalającego rozkład dyżurów 
w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w okresie  
od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. pełnionych przez apteki ogólnodostępne 
mające swoją siedzibę w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Małgorzata Szelest przedstawiła treść wezwania Rady Powiatu do usunięcia naruszenia 
prawa, złożonego przez Kierownika Apteki Dbam o Zdrowie w Koluszkach ul. Żwirki 2, 
w związku z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXV/235/2020 z dnia 26 listopada 
2020 roku w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

Wystąpiono o uchylenie ww. uchwały w części tj. załącznika nr 2 ustalającego rozkład 
dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy  
w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. pełnionych przez apteki 
ogólnodostępne mające swoją siedzibę w Koluszkach. 

W przedmiotowym wezwaniu Kierownik Apteki podnosi dwa argumenty: o naruszeniu 
swobody działalności gospodarczej poprzez wyznaczone dyżury oraz fakt, że w części 
powiatu mieszkańców obsługuje jedna apteka w Andrespolu. 

Kopia wezwania wystosowanego przez Kierownika Apteki Dbam o Zdrowie w Koluszkach 
ul. Żwirki 2, stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że omawiając projekt ww. uchwały na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu, informowała o propozycji wystosowanej do wójtów i burmistrzów, dotyczącej 
wyznaczenia apteki w Andrespolu do pełnienia dyżurów dla całego Powiatu. 
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Burmistrza Koluszek uznał, że istnieje takie zapotrzebowanie na terenie gminy i lepszym 
rozwiązaniem będzie ustalenie dyżurów odbywających się rotacyjnie, niż wyznaczenie 
apteki w Andrespolu, która w ocenie Burmistrza nie zabezpieczy potrzeb mieszkańców.  

Biorąc pod uwagę wskazane argumenty, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na 2021 rok  
został zaproponowany w kształcie, w jakim następnie uzyskał akceptację Rady Powiatu, 
wyrażoną w formie podjętej uchwały. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że wezwanie Rady Powiatu do usunięcia 
naruszenia prawa nie może być dalej procedowane przez Powiat, ze względu na zmiany 
przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
art. 87 ust. 1 w aktualnie obowiązującym brzmieniu daje prawo każdemu, czyj interes 
prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu 
w sprawie z zakresu administracji publicznej, do zaskarżenia uchwały do sądu 
administracyjnego bez możliwości wezwania organu powiatu do usunięcia naruszenia 
prawa. 

Zarząd Powiatu wysłuchał przedstawionych informacji.  
Do wnoszącego wezwanie Kierownika Apteki Dbam o Zdrowie w Koluszkach ul. Żwirki 2, 
zostanie przekazana odpowiedź, iż brak jest podstawy prawnej do wezwania Rady Powiatu 
do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej sprawie. 

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

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu obowiązujących w 2021 r. 

Pan Naczelnik poinformował, że uchwała Nr XXV/238/2020 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat  
za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym  
oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 
obowiązujących w 2021 r. została usunięta z obiegu prawnego na podstawie 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego, który stwierdził jej nieważność. 

W toku kontroli legalności przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, że narusza 
ona obowiązujące przepisy prawa. Wątpliwości organu nadzoru dotyczyły zasadności 
zastosowania przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego stawek opłat za usunięcie 
pojazdu oraz za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym. 
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Po zawiadomieniu Powiatu o wszczęciu postępowania w tej sprawie przez Wojewodę 
Łódzkiego, w odniesieniu do sformułowanego przez organ nadzoru zarzutu naruszenia 
art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Przewodniczący Rady Powiatu 
wystosował pismo, w którym wskazał, że powyższy zarzut jest niezasadny, gdyż analiza 
kosztów została przez Radę Powiatu wykonana – opierała się na danych dotyczących 
wykonania poprzednio zawartej (w 2017 r.) przez Powiat umowy dotyczącej 
odholowania i parkowania pojazdów, obowiązującej przez 3 lata. Umowę zawarto 
z podmiotem, który złożył ofertę jako jedyny, a szczegółowe informacje dotyczące 
kosztów i dochodów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg zostały przedstawione 
w uzasadnieniu uchwały. Powiat Łódzki Wschodni przy podejmowaniu uchwały opierał 
się na analizie kosztów usług na terenie powiatu. 
Za niezasadny uznany również został zarzut organu nadzoru, dotyczący naliczania opłaty 
za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. 
Na potwierdzenie prawidłowości takiego rozwiązania Przewodniczący Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego przywołał wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. 

Organ nadzoru nie uwzględnił powyższych wyjaśnień i uznał, że ww. uchwała w istotny 
sposób narusza prawo tj. art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  
o ruchu drogowym – co powoduje konieczność stwierdzenia nieważności przedmiotowej 
uchwały w całości. 
Stosownie do treści art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna.  
O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie  
nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni 
od dnia jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach. 

Wobec wydanego przez Wojewodę Łódzkiego rozstrzygnięcia nadzorczego wystąpiono 
do radcy prawnego, Pana Jerzego Genslera o opinię dotyczącą dalszego toku 
postępowania.  
W tej sytuacji są możliwe dwa rozwiązania: zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego 
do WSA w Łodzi lub podjęcie kolejnej uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat  
za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym  
oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 
obowiązujących w 2021 r. – dostosowanej do oczekiwań Wojewody Łódzkiego. 

W swojej opinii prawnej mecenas Gensler wskazał w konkluzji, że Wojewoda Łódzki 
opiera swoje stanowisko na wyroku WSA w Łodzi z dnia 29 maja 2019 r. W przypadku 
zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego właściwym do jego rozpoznania byłby WSA 
w Łodzi, a wskazanie w uzasadnieniu do skargi wyroku WSA innego niż w Łodzi byłoby 
wątpliwe skuteczne. 

W związku z tym zasadnym jest odstąpienie od wniesienia skargi i podjęcie przez Radę 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego kolejnej uchwały dopasowanej w zakresie stawek opłat 
zawartych w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 



str. 6 

 

Pan Naczelnik nadmienił, że w momencie stwierdzenia nieważności uchwały Rady 
Powiatu, Powiat utracił możliwość pobierania opłat za usunięcie pojazdów z drogi, 
ponadto zaskarżenie tej uchwały do WSA w Łodzi nie uprawniałoby Powiatu 
do pobierania opłat na podstawie stawek przyjętych w poprzednim roku 
kalendarzowym. 

W związku z tym, w oparciu o wytyczne Wojewody Łódzkiego opracowano projekt 
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów 
z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r.  
Zastosowanie tych stawek spowoduje obniżenie o około 50 % przewidywanych 
wpływów z tego tytułu w porównaniu do stawek przyjętych uchwałą Nr XXV/238/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. 

Pan Naczelnik dodał, że uzasadniając realność i rzetelność ustalonych stawek, jako 
podstawę do ich ustalenia wskazywano bilans trzyletniego prowadzenia działalności 
w oparciu o umowę obowiązującą od kwietnia 2017 roku dotyczącą odholowania  
i parkowania pojazdów. Sumaryczny bilans tej umowy, tj. wydatków związanych 
z realizacją tej umowy wynosił 107 tys. zł, natomiast w tym samym okresie dochody 
Powiatu z realizacji usuwania pojazdów wynosiły 103 tys. zł.  

W bilansie uwzględniono należności Powiatu z tytułu wydanych decyzji w przypadku 
pojazdów usuniętych z dróg z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, które nie zostały 
odebrane przez właścicieli i na mocy postanowień sądu stały się władnością Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.  
Na zakończenie takiego postepowania, Powiat wystawia decyzję o ustaleniu wysokości 
należności za wszystkie poniesione koszty związane z całą tą procedurą – w okresie 3 lat 
wystawione decyzje obejmowały kwotę należności ponad 70 tys. zł.  

Pan Zbigniew Burzyński dodał, że sprawa ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu są coraz częściej 
poddawana ocenie sądów, w szczególności w zakresie prawidłowego naliczania 
wysokości tych stawek opłat. 

Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego również były weryfikowane przez 
Prokuraturę Rejonową w Brzezinach i Prokuraturę Rejonową Łódź – Widzew.  

W oparciu o przekazane dane (te same, na podstawie których podjęto uchwałę 
Nr XXV/238/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r.) 
i obie Prokuratury nie uznały uchwał Rady Powiatu za naruszające prawo, co miało 
miejsce w przypadku uchwał innych samorządów (Elbląg, Kraków).  

W wyniku kontroli prowadzonej przez prokuraturę, zaskarżono rozstrzygnięcia rady 
powiatu do sądu, sąd uchylił te rozstrzygnięcia uznając, że wyliczenia kosztów należnych 
powiatom za usunięcie pojazdu, wobec braku możliwości wyegzekwowania należności 
nie jest wystarczającą przesłanką do tego, aby odpowiedzialność za powstanie tych 
kosztów cedować na właścicieli innych pojazdów usuniętych z dróg. 

W związku z powyższym, zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego, sporządzono 
bilans działalności w zakresie usuwania pojazdów od 2 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 
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2020 r. ponieważ w tym okresie obowiązuje aktualna umowa zawarta z podmiotem  
na 3 lata na realizację tych usług. W ramach dokonanej analizy ustalono średni koszt 
usuwania pojazdów z dróg, a następnie w proporcji do ustawowego zróżnicowania opłat 
za usuwanie pojazdów (wskaźnik proporcjonalności) ustalono stawki dla poszczególnych 
typów pojazdów usuniętych z dróg oraz stawki za przechowywanie tych pojazdów  
na parkingu strzeżonym. 

Pan Naczelnik odniósł się również do zarzutu Wojewody Łódzkiego dotyczącego sposobu 
naliczenia opłat. Wskazano, że Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego w § 2 ust. 3 
uchwały postanowiła, że opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 
pojazdu na parkingu strzeżonym. W ocenie organu nadzoru zapis powyższy stanowi 
przekroczenie delegacji ustawowej określonej w art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Zatem uszczegółowienie dotyczące każdej rozpoczętej doby stanowi 
przekroczenie ustawowej delegacji rady. 

Pan Burzyński zauważył, że w Wojewoda Łódzki powołując się na wyrok WSA w Łodzi 
dokonał również nadinterpretacji powołując się na upoważnienie rady powiatu przez 
ustawodawcę do ustalenia wysokości opłaty za przechowywanie pojazdów, co prowadzi 
do wniosku, że chodzi o określenie opłaty za okres, w którym faktycznie pojazd jest 
przechowywany (czyli za pełną dobę przechowywania), a nie o opłatę za każdą 
rozpoczętą jednostkę czasową przechowywania pojazdu (za każdą rozpoczętą dobę 
przechowywania). W opinii Pana Naczelnika należałoby posługiwać się określeniem  
„za każdą dobę przechowywania”, bez przedrostków: „pełną”, lub „każdą rozpoczętą”. 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, Pan Zbigniew Burzyński przedłożył projekt 
uchwały Rady Powiatu, w którym zapisy dotyczące kwotowych opłat za każdą dobę 
przechowywania na parkingu strzeżonym, zostały doprecyzowane i sformułowane 
w sposób dostosowany do oczekiwań Wojewody Łódzkiego. 

Pan Starosta zarekomendował przedstawienie omawianego projektu uchwały Rady 
Powiatu na najbliższej Sesji Rady w dniu 21 stycznia 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi  
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r.,  
w proponowanej treści, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 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 styczeń 2021 roku). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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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 styczeń 2021 roku. 

Najemca złożył wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej, w którym wykazał spadek 
płynności finansowej za miesiąc grudzień 2020 r. o 50,39 % w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w stosunku  
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wykazał przychód za miesiąc grudzień 
2020 r. w wysokości 59.280,58 zł oraz przychód w analogicznym okresie 2019 roku, 
w wysokości 119.497,05 zł. 

Płynność finansowa najemcy za miesiąc grudzień 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 70 % 
miesięcznej opłaty czynszowej. 

 Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 7 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 styczeń 2021 roku). 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Omówienie przebiegu XXVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XXVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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11. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Starosta przytoczył fragment artykułu, opublikowanego w dzienniku Gazeta 
Prawna, w którego treści wskazano, że „z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(RFIL) gminy rządzone przez włodarzy związanych ze Zjednoczoną Prawicą otrzymały 
ponad 10-krotnie więcej na głowę mieszkańca niż te, w których rządzi opozycja”. 

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

– rejestracji osób bezrobotnych za okres 01.01-05.01.2021 r. (ogółem: 141 osób,  
w tym Koluszki: 50 osób, z prawem do zasiłku: 45 osób; liczby wolnych miejsc 
pracy: 74 oferty, 83 stanowiska); 

– złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 51 osób legalnej pracy 
cudzoziemca; 

– wnioskach o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 
udzielono przedsiębiorcom wsparcia na kwotę 21 301 096,63 zł – 4263 umowy; 

– wniosków w naborze o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 687 wniosków, podpisano 615 umów 
na kwotę 3 327 480,00 zł); 

– naboru na pozostałe formy pomocowe; 

– raportów wysyłanych codziennie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 
Łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 32 885 220,08 zł. 

 Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

c) Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
na kwotę 256,00 zł dokonanej w dniu 31 grudnia 2020 r. z tytułu zajęcia pasa 
drogowego. Zaproponowano zaliczenie ww. wpłaty w następujący sposób:  

– kwoty 237,25 zł przypadającej na należność główną z tytułu wydanej decyzji, 

– kwoty 18,75 zł przypadającej na odsetki za zwłokę. 
Do zapłaty pozostała kwota należności głównej w wysokości 8,62 zł z tytułu zajęcia 
pasa drogowego (na podstawie decyzji Wójta Gminy Brójce z dnia 11 września 
2019 roku) i kwota 0,68 zł z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych  
do dnia zapłaty włącznie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i wydał postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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

1) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek rodzica w sprawie przyznania zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 2020/2021. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się ze złożonym przez Kierownika Apteki Dbam o Zdrowie 
w Koluszkach, ul. Żwirki 2, wezwaniem Rady Powiatu do usunięcia naruszenia prawa 
przez podjętą przez Radę Powiatu uchwałę Nr XXV/235/2020 z dnia 26 listopada  
2020 roku poprzez uchylenie ww. uchwały w części tj. załącznika nr 2 ustalającego 
rozkład dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy  
w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. pełnionych przez apteki 
ogólnodostępne mające swoją siedzibę w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie ustalenia wysokości  
opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym  
oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 
obowiązujących w 2021 r. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1088/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Tuszyn, obrębie 1, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 54/3 – 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 1089/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 19 – Zofiówka, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 260/3 – 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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c) Nr 1090/2021 w sprawie wyrażenia zgody 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”) – 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 …………...………………………….. 


