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

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:00 i trwała do godziny 12:45.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 15 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 XXV 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 14 radnych, co upoważnia do stwierdzenia, iż obrazy 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 XXVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

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

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

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programów finansowanych ze środków Funduszu 
Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 
i programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 (druk nr 1).  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2021 r. (druk nr 2).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku (druk nr 3).  
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2021 rok porozumienia z Miastem 
Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi 
w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 (druk nr 4).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2021 roku zadania 
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
(druk nr 5).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim 
dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (druk nr 6).  

11. Przyjęcie „Raportu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 
z perspektywą na lata 2021-2024” (druk nr 7).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 (druk nr 8).  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2020 (druk nr 9).  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 10).  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 11).  

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Łódzkiego 
Wschodniego (druk nr 13).  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok (druk nr 14).  

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok (druk nr 15).  

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok (druk nr 16).  

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok (druk nr 17).  

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok (druk nr 18).  

23. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  

24. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXV/2020 z XXV 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 3 do protokołu). Pan Starosta poinformował, że przed Sesją Zarząd 
zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika 
w drodze powiatowej Nr 3313E w Kruszowie”. 

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

Nie zgłoszono pytań. 

Pkt 5. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programów finansowanych 
ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – 
edycja 2021 i programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.  

Przewodniczący Rady Powiatu nadmienił, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia 
Komisji i zwrócił się do radnych, czy są z ich strony zapytania. 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały także był szczegółowo omówiony 
na posiedzeniu Komisji przez Panią Dyrektor i zwrócił się do radnych, czy są z ich strony zapytania. 
 
Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy są zapytania do projektu uchwały, który był 
szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji przez Panią Dyrektor. 
 
Nie było pytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2021 rok 
porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 
orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 
niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi 
w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86.  

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

Nie było pytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”- 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji 
w 2021 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy są zapytania do projektu uchwały. Było to także 
szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji przed Sesją. 

Nie było pytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Pkt 10. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych 
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.   

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do projektu uchwały. Projekt uchwały 
był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji. 

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 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” –15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu uchwałę podjęła jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Pkt 11. porządku obrad – Przyjęcie „Raportu za okres od 1 stycznia 2018 roku 
do 31 grudnia 2019 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do „Raportu za okres 
od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Raport został 
omówiony na posiedzeniu Komisji przez jego autora opracowania. 

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

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Raportu. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – 1, „wstrzymuję się” – 1. 
Rada Powiatu przyjęła Raport. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
„Raport za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata  
2021-2024” stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Pkt 12. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do projektu uchwały. Było 
to omówione na posiedzeniu Komisji. 



6 
 

Pan Tadeusz Walas – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, odniósł się 
do poprzedniego Programu, w którym nie znalazła się rekultywacja wysypiska śmieci w Kruszowie 
na terenie Gminy Tuszyn. Powinno samorządowi powiatowemu zależeć, żeby rekultywacja tego 
terenu znalazła się w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska. Jest to bardzo ważne dla 
wszystkich mieszkańców Powiatu. 

Pan Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego powiedział, że temat rekultywacji tego wysypiska 
śmieci procedowany jest już od wielu lat. Jest to zadanie Urzędu Marszałkowskiego, czyli samorządu 
szczebla wojewódzkiego, a nie wprost samorządu powiatowego. W trakcie prowadzonych prac autor 
opracowanego Programu i Raportu konsultowała sprawę z Gminą Tuszyn. Nie jest to wprost zadanie 
Powiatu, dlatego działania rekultywacyjne nie są zapisane w Programie Ochrony Środowiska dla 
Powiatu. Pan Naczelnik powiedział, że zgadza się z Panem radnym, że jest to zagadnienie, które 
dotyczy Powiatu, bo wysypisko jest zlokalizowane na naszym terenie, natomiast nie są to zadania 
Powiatu, dlatego Program nie zawiera szczegółowych wytycznych, co do realizacji rekultywacji. 

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Tadeusz Walas stwierdził, że Rada Powiatu, samorząd Powiatu 
powinien być zainteresowany tym, czy Gmina podejmuje działania w tym kierunku. Mija 10 lat i nic 
się nie dzieje z wysypiskiem w zakresie rekultywacji. Wysypisko zagraża środowisku. Pan radny 
wyraził zdanie, że podobne zadania dotyczące każdej Gminy powinny znaleźć się w Powiatowym 
Programie. 

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 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – 1, „wstrzymuję się” – 1. 
Rada Powiatu uchwałę podjęła. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Pkt 13. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do projektu uchwały, który był 
omówiony na posiedzeniu Komisji. 

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 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” –15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu uchwałę podjęła jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Pkt 14. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Pan Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji, 
niemniej jednak zwrócił się do radnych, czy nasunęły się zapytania. 
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Nie było zgłoszeń 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 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu uchwałę podjęła jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Pkt 15. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały został omówiony podczas posiedzenia Komisji 
i zwrócił się do radnych, czy są pytania. 

Nie było zgłoszeń. 
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 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu uchwałę podjęła jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Pkt 16. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady powiedział, że także ten projekt był omówiony na posiedzeniu Komisji i zwrócił 
się do radnych, czy są pytania. 

Nie było zgłoszeń. 
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 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”- 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Pkt 17. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty 
Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że na poprzedniej Sesji Rada Powiatu także rozpatrywała 
skargę mieszkanki Bedonia na uciążliwości Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO”. Pani skarżąca ponownie 
skierowała pismo do Wojewody Łódzkiego, rozszerzając treść o zagadnienia dotyczące prawa 
budowlanego. Skarga przekazana została przez Wojewodę Łódzkiego pismem z dnia 23 listopada 
2020 r. do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (załącznik nr 28 do protokołu). 
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Przewodniczący Rady powiedział, że służby Starosty dołożyły wszelkich starań, żeby sprawę Wysokiej 
Radzie przedstawić. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu rozpatrzyła skargę 
i wypracowane zostało uzasadnienie do projektu uchwały. Przewodniczący Rady odczytał treść 
uzasadnienia, zgodnie z którym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego uznała, iż skarga na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego jest bezzasadna. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania z ich strony.  
Nie było zgłoszeń ze strony radnych do dyskusji. 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

W związku z tym, że nie było pytań ze strony radnych, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za”– 12, „przeciw”– 0, „wstrzymuję się” – 2, „nie wziął udziału w głosowaniu” –1. 
Rada Powiatu uchwałę podjęła. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Pan Starosta zwrócił się do Pana radnego Mariusza Kotyni, który wstrzymał się w głosowaniu. W tym 
czasie, kiedy Pan Kotynia był Członkiem Zarządu, w 2012 roku wydana została decyzja pozwolenie na 
budowę części, która budzi największe kontrowersje, mianowicie przetwórstwo mięsa. Pan Starosta 
zwrócił się z pytaniem do Pana radnego, czy w tym czasie, kiedy Pan Starosta Busiakiewicz, a w jego 
imieniu pracownicy Starostwa wydawali pozwolenie na budowę, byli jacyś skarżący, którzy zgłaszali 
się z protestami, z uwagami między innymi do Zarządu. Pan Starosta dodał, że był w tym czasie 
radnym Powiatu i nie przypomina sobie takiej skargi, dlatego zwraca się do Pana Kotyni z pytaniem, 
czy w tym czasie zgłaszano jakieś obiekcje do wydawanego pozwolenia, czy całej procedury związanej 
z wydaniem pozwolenia na budowę. 

Pan radny Mariusz Kotynia odpowiedział, że nie przypomina sobie, żeby Zarząd Powiatu zajmował się 
pozwoleniami na budowę i nie pamięta tej sytuacji, kiedy była wydawana ta decyzja. 

Pan Starosta powiedział, że pozwolenie na budowę wydał Starosta Busiakiewicz, a w jego imieniu 
pracownicy. Pytanie dotyczyło tego, czy w ogóle w tym czasie były jakiejś protesty do Zarządu. 
Starosta wydaje decyzję, ale można było radnym, Członkom Zarządu przekazywać swoje uwagi, 
że są jakieś obiekcje. Pan Starosta jako radny uczestniczył w sesjach, w komisjach i nie przypomina 
sobie, żeby ci skarżący, między innymi ta Pani w tym czasie zgłaszali uwagi. 

Pan Starosta dodał, że nie ma pretensji, że została wydana decyzja, bo została wydana zgodnie 
z prawem. 

Pan Mariusz Kotynia stwierdził, że nie przypomina sobie, żeby w ogóle przedmiotem Zarządu za jego 
kadencji była analiza jakichkolwiek pozwoleń na budowę. Może też tego nie pamiętać, lub nie był 
na którymś z tych Zarządów, dlatego w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć na pytanie Pana Starosty.  

Pan Starosta dodał, że pracownik z upoważnienia Starosty Busiakiewicza decyzję wydał prawidłowo. 
Mając określony plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący na tym terenie lokalizację 
zakładów przetwórstwa mięsa, miał obowiązek wydać taką decyzję pozwolenia na budowę i wydał ją 
prawidłowo. W tym czasie nie było to przedmiotem skargi na Sesjach, na Zarządzie. Dzisiaj cała wina 
jest przypisywana Staroście Łódzkiemu Wschodniemu. 

Pan Starosta przypomniał, że decyzje były wydane dwuetapowo – w 2003 roku w okresie kiedy był 
on Starostą, jak również 2012 roku, kiedy Starostą był Pan Busiakiewicz. Pan Starosta podkreślił, 
że decyzje były wydane zgodnie z obowiązującym prawem.  
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Pkt 18. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, 
Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy są pytania z ich strony. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 

Pkt 19. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy są pytania z ich strony. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Pkt 20. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy są pytania z ich strony. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

Pkt 21. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki 
Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy są pytania z ich strony. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
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Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

Pkt 22. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Statutowo – 
Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy są pytania z ich strony. 

Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”- 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

Pkt 23. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa Sesja planowana jest na dzień 

21 stycznia 2021 r. 

 Przewodniczący Rady poinformował o pismach organu nadzoru – zawiadomieniach o wszczęciu 

postępowania dotyczącego kontroli legalności uchwał Rady Powiatu. 

 Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni złożył życzenia Noworoczne. 

Pkt 24. porządku obrad – Zamknięcie XXVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

Przewodniczący Rady 

Sławomir Sokołowski 


