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PROTOKÓŁ NR 123/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 10 lutego 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 protokół 122/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Wydział EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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 80195 Pozostała działalność; 
2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 



str. 2 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 
(na podstawie wniosku złożonego przez Wydział EiSS). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1122/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 lutego 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany dotyczą Działu 801, rozdziału 80195 oraz Działu 854, rozdziału 85495 i zostają 
dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 
do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2021 (dotyczy jednostki: ZS nr 1). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach na rok 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika i rozdziału 
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. 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 Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego, będącego własnością Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, pozostającego w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Koluszkach, 95-040 Koluszki ul. Korczaka 5 – najemcy „Super Apteka  
M. i R. Kuchczyńscy Spółka Jawna” o 50 % miesięcznej opłaty czynszowej (netto) 
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za miesiąc luty 2021 roku. 

Najemca złożył wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej, w którym wykazał  
spadek płynności finansowej za miesiąc styczeń 2021 r. w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 o 41,10 % w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. W złożonym wniosku wykazał przychód 
za miesiąc styczeń 2021 r. w wysokości 71.792,77 zł oraz przychód w analogicznym 
okresie 2020 roku w wysokości 121.888,24 zł. 

Płynność finansowa najemcy za miesiąc styczeń 2021 roku uległa pogorszeniu, co jest 
skutkiem ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Spadek przychodów z działalności statutowej najemcy jest przypadkiem określonym  
w § 3 pkt 1 Uchwały 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. 

Obniżenie czynszu najemcy zostało ustalone proporcjonalnie do spadku obrotów  
w ramach prowadzonej działalności. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obniżenie 
czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Koluszkach w proponowanej wysokości i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw 
na potrzeby Przedszkola nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Koluszkach” w 2021 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w którym zaproponowano 
udzielenie pomocy finansowej w 2021 r. Gminie Koluszki do kwoty 136.250,00 zł 
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach”. 

Projekt uchwały został przygotowany w związku z zabezpieczeniem w 2021 r. w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego kwoty 136.250,00 zł na powyższy cel. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2021 – 2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2021 – 2024, przedstawionych w załącznikach do Uchwały  
Nr XXVII/263/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2021 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 665.093,23 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
346.346,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka  
na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej 
do ul. Wysokiej”; 

2) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej 
o kwotę 211.083,00 zł; 

3) zwrotu niewykorzystanych przez Gminę Koluszki i Gminę Tuszyn dotacji przyznanych 
w 2020 r. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: 
a) Gmina Koluszki – kwota 89.044,60 zł, 
b) Gmina Tuszyn – kwota 7.709,63 zł; 

4) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 10.910,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 665.093,23 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 408.213,41 zł w ramach następujących 
działów klasyfikacji budżetowej:  
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 166.781,00 zł, 
b) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 203.767,41 zł,  
c) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 

o kwotę 27.236,00 zł, 
d) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 10.429,00 zł;  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym o kwotę  
256.879,82 zł w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 245.629,82 zł, 
b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 11.250,00 zł. 

Zaproponowane do wprowadzenia zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku, 
który stanowi nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 8.791.870,55 zł.  

Dodatkowo, na podstawie uchwały Rady Gminy Andrespol, zaproponowano dokonanie 
zmiany nazwy przedsięwzięcia „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu 
ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym 
i Andrespolem” na: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 
i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu 
drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 
linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”.  
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Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone 
z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zarekomendował Radzie 
Powiatu proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024 i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, 
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 665.093,23 zł, w tym: 
1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 318.747,23 zł i dochodów majątkowych 

o kwotę 346.346,00 zł 
2) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 408.213,41 zł i wydatków majątkowych 

o kwotę 256.879,82 zł 

Zaproponowano dokonanie następujących zmian: 
1) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2021 r.; 
2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 

roku; 
3) zestawienia dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

i wydatków nimi finansowanych w 2021 r.  

przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie dochodów 
wynikają z następujących okoliczności: 

1) zwrotu niewykorzystanych przez Gminę Koluszki i Gminę Tuszyn dotacji 
przyznanych w 2020 roku na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: 
Gmina Koluszki – kwota 89.044,60 zł, Gmina Tuszyn – kwota 7.709,63 zł; 

2) przyznania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
346.346,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka 
na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej 
do ul. Wysokiej”;  

3) zwiększenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy 
społecznej i zwiększenia z tego tytułu dochodów realizowanych przez:  
a) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 62.594,00 zł; 
b) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 

144.489,00 zł oraz o kwotę 4.000,00 zł na podstawie decyzji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego;  
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4) przyznania darowizny pieniężnej w wysokości 8.160,00 zł na pokrycie kosztów 
posiłków dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Koluszkach; 

5) zwiększenia planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach o kwotę 2.269,00 zł;  

6) zwrotu kosztów poniesionych w związku z usunięciem pojazdu z drogi 
i przechowywaniem na parkingu strzeżonym – zwiększenie o kwotę 481,00 zł. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie wydatków o kwotę 412.410,82 zł na zadania realizowane w drodze 
porozumień zawartych z gminami w sprawie powierzenia zarządu nad drogami 
powiatowymi, w tym: 

a) Gmina Koluszki – zwiększenie o kwotę 119.044,00 zł na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych, w tym: drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki – kwota 
89.044,00 zł oraz drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol – kwota 
30.000,00 zł;  

b) Gmina Brójce – zwiększenie o kwotę 83.891,99 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E 
w miejscowości Bukowiec gm. Brójce”;  

c) Gmina Nowosolna – zwiększenie o kwotę 40.028,00 zł na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych;  

d) Gmina Rzgów – zwiększenie o kwotę 118.687,83 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej 
nr 2916E (odcinek Guzew DK 71)”;  

e) Gmina Tuszyn – zwiększenie o kwotę 7.709,00 zł na bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych oraz o kwotę 43.050,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:  

 „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2904E Tuszyn 
ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej” – 
dokumentacja projektowa – 21.525,00 zł;  

 „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w drodze 2900E Tuszyn 
ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina” – dokumentacja 
projektowa – 21.525,00 zł;  

2) zwiększenie planu wydatków domów pomocy społecznej w grupie „wynagrodzenia 
i pochodne” o kwotę 211.083,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów; 

3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.764,00 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja 
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w związku ze zmianą kosztów 
uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej;  

4) zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące 
funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
(przesunięcie kwoty 7.315,59 zł z działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 
Pozostała działalność);  

5) zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza o kwotę 10.429,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów, 
w tym przeznaczenie kwoty 8.160,00 zł na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach;  

6) zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Koluszki o kwotę 11.250,00 zł 
na realizację zadania obejmującego budowę placu zabaw na potrzeby Przedszkola 
Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 
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Poza tym w projekcie uchwały Rady proponuje się dokonanie zmian dotyczących:  

1) źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka na drodze powiatowej 
nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej”: 
a) budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 346.346,00 zł, 
b) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zwiększenie o kwotę 346.346,00 zł; 

2) nazwy zadania „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej  
drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem” 
na „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu 
ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, 
w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii 
kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik poinformowała o potrzebie ustaleń dotyczących realizacji przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości mniejszej 
niż kwota 130.000,00 zł netto, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, 
przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania 
konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez 
zamawiających publicznych. 

Od dnia 8 października 2018 r. w obiegu prawnym funkcjonuje Uchwała Nr 2186/2018 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie realizacji przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro. Wydatki nieprzekraczające ww. wartości 
były dotychczas dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszą uchwałą. 

Obecnie proponuje się wprowadzenie uregulowań w tym zakresie, aby wydatki w każdej 
jednostce organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, mogły być ponoszone  
na cele związane z realizowanymi zadaniami i w wysokościach ustalonych w planie 
finansowym jednostki na dany rok budżetowy. 

Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,  
z zachowaniem zasad:  
1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów  

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. 

Jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego (jednostki sektora finansów 
publicznych) zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,  
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.  
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Wydatki publiczne, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w danym roku 
budżetowym równowartości kwoty 130.000,00 zł powinny być dokonywane przez 
jednostkę na podstawie procedur określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła proponowane regulacje. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął 
uchwałę w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego wydatków o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto, stanowiącą 
załącznik nr 11 do protokołu. 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.  

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia podziału środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej w 2021 roku. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych omówiła 
projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia podziału środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 
w 2021 roku. 

Pani Naczelnik przypomniała, że konieczność dokonania odpisu ten fundusz i podziału 
tych środków wynika z ustawy Karta nauczyciela, która wskazuje na konieczność 
wyodrębnienia takiego funduszu w budżecie. Dodała, że corocznie przeznaczana jest  
na ten cel kwota w wysokości 0,1 % od funduszu wynagrodzeń nauczycieli zapisanych 
w budżecie Powiatu. 

W 2021 roku na pomoc zdrowotną są przewidziane środki finansowe w wysokości 
8 748,00 zł, która podlega podziałowi na poszczególne szkoły i placówki w zależności 
od liczby nauczycieli pełnozatrudnionych i zatrudnionych na co najmniej 0,5 etatu 
wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz nauczycieli emerytów, rencistów, a także 
nauczycieli, którzy przeszli na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, wg stanu 
na dzień 1 stycznia 2021 roku. 

Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat wysokości środków finansowych, 
przypadających na każdą ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym  
jest Powiat Łódzki Wschodni. 

Przedłożony projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia podziału 
środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej w 2021 roku Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawioną treść. 

Projekt uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania przez organizacje związkowe 
reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Peugeot Partner o nr rej. EL 024PH. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na likwidację samochodu osobowego marki Peugeot Partner o nr rej. EL 024PH, 
przejętego na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na mocy postanowienia Sądu 
Rejonowego w Brzezinach, poprzez jego sprzedaż. 

Pan Naczelnik nadmienił, że właściciel ww. pojazdu nie odebrał go w ustawowym 
terminie, dlatego po usunięciu auta z drogi i wydaniu przez sąd postanowienia 
o przepadku mienia na rzecz Powiatu, wystąpiono o dokonanie oceny stanu 
technicznego przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego. 

Ekspertyza wykazała, że wartość rynkowa samochodu wynosi 3 100 zł brutto, a stopień 
jego zużycia wynosi około 65 %. Samochód nie jest jezdny, a ocena stanu technicznego 
przeprowadzona przez rzeczoznawcę wykazała, że naprawa tego auta z ekonomicznego 
punktu widzenia jest uzasadniona. Dlatego Pan Naczelnik zaproponował przyjęcie 
sposobu likwidacji tego pojazdu rekomendowany przez rzeczoznawcę, tzn. poprzez 
sprzedaż. 

Pan Zbigniew Burzyński przestawił również informacje na temat kosztów związanych 
z parkowaniem pojazdu na parkingu strzeżonym (18,45 zł brutto za dobę) i planowanym 
przetransportowaniu auta na parking Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził sposób likwidacji 
pojazdu usuniętego z drogi – Peugeot Partner o nr rej. EL 024PH, poprzez jego sprzedaż. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

14. Przedstawienie informacji o zastrzeżeniach Powiatu do wystąpienia pokontrolnego 
Wojewody Łódzkiego w sprawie oceny i terminowości wykonania zadania  
pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń 
– Wierzchy, gm. Koluszki” dofinansowanego z PRGiPID w 2017 roku. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił propozycję odpowiedzi na projekt wystąpienia 
pokontrolnego Wojewody Łódzkiego w sprawie oceny i terminowości wykonania 
zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku 
Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki”. 

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu i terminowości wykonania zadania 
zrealizowanego przez Powiat w 2017 roku, które było dofinansowane z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w 2017 roku. 

Pan Naczelnik nadmienił, że wystąpienie pokontrolne zawiera kilka stron opisu  
stanu faktycznego, z którym co do zasady Inwestor się zgadza, natomiast brak jest 
konkretnych zarzutów, brak wskazania nieprawidłowości, nie wskazano jaki przepis 
prawa został naruszony lub jaki element umowy o dofinansowanie ww. zadania Powiat 
nie zrealizował. 
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Pan Burzyński wyjaśnił, że punktacja zawiera się w przedziale 0-1, gdzie „0” oznacza 
ocenę bez uwag, a „1” oznacza ocenę najniższą. 
Powiat Łódzki Wschodni w ramach 3 zagadnień otrzymał ocenę cząstkową „0” i taka 
ocena dotyczy: 

 realizacji zadania zgodnie z zasadami Programu, na podstawie umowy 
o dofinansowanie zawartej z Wojewodą Łódzkim, 

 realizacji zadania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

 użytkowania drogi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w tym jej prawidłowe 
oznakowanie. 

Obniżone oceny dotyczyły następujących zagadnień: 

 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
z przepisami prawa – ocena „0,6”, 

 realizacji zadania zgodnie z prawem budowlanym, przepisami techniczno – 
budowlanymi oraz środowiskowymi – ocena „0,5”, 

 realizacji i rozliczenia zadania na podstawie umów zawartych z wykonawcami 
i ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego – ocena „0,5”. 

Suma tych ocen cząstkowych prowadzi do ogólnej oceny, określonej jako dostateczna. 

Pan Naczelnik nadmienił, że Inwestor nie zgadza się z żadną z obniżonych ocen, 
w związku z czym zaproponowano, aby wystąpić do Wojewody Łódzkiego z uwagami  
do treści wystąpienia pokontrolnego, ponieważ zarzuty nie znajdują odzwierciedlenia 
w działaniach Powiatu. 

Pan Naczelnik dodał, że w piśmie przewodnim z ŁUW do projektu uregulowań  
(zaleceń pokontrolnych) poinformowano, że zastrzeżenia podpisane przez osobę 
nieuprawnioną lub wniesione po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podzielił zastrzeżenia 
dotyczące wystąpienia pokontrolnego Wojewody Łódzkiego w sprawie oceny  
i terminowości wykonania zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 
2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” dofinansowanego 
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w 2017 roku.  

W związku z tym, do Wojewody Łódzkiego zostaną przekazane pisemne uwagi  
w przedmiotowej sprawie. 

Projekt wystąpienia do Wojewody stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Przedstawienie propozycji stanowiska zarządcy dróg powiatowych w sprawie 
obniżenia opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2908E  
Pl. WŁ. Reymonta w Tuszynie pod obiektem handlowym. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił treść pisma podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą (punkt sprzedaży prasy) usytuowany w pasie drogowym drogi powiatowej 
nr 2908E Pl. WŁ. Reymonta w Tuszynie), który w związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną i drastycznym spadkiem dochodów spowodowanych ograniczoną 
liczbą klientów, wystąpił do Zarządu Powiatu o obniżenie opłaty za zajęcie pasa 
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drogowego drogi powiatowej nr 2908E Pl. WŁ. Reymonta w Tuszynie pod obiektem 
handlowym.  

Wskazał, że ewentualna pozytywna decyzja przyczyni się do kontynuowania działalności 
gospodarczej będącej głównym źródłem utrzymania oraz że w poprzednich latach 
zawsze uiszczał terminowo nałożoną opłatę i ma zamiar postępować tak dalej. 
Kopia wystąpienia w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Pan Naczelnik nadmienił, że Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako zarządca dróg 
powiatowych jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
Następnie przedstawił treść pisma przekazanego do Wydziału Finansowo – Księgowego, 
w którym wskazano, że przepisy prawa będące podstawą do wydania decyzji  
na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, nie przewidują podmiotowego różnicowania opłat za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym.  

W związku z tym Wydział RGRiOŚ nie widzi możliwości obniżenia opłat obliczonych  
na podstawie stawek ustalonych uchwałą Nr XV/165/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego dla konkretnego podmiotu, w tym dla wnioskodawcy wnoszącego 
o obniżenie opłat za zajęcia pasa drogowego na Placu Reymonta w Tuszynie (droga 
powiatowa nr 2908E). 

Kopia pisma skierowanego przez Wydział RGRiOŚ do Wydziału Finansowo – Księgowego, 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył 
wniosek osoby prowadzącej działalność gospodarczą o obniżenie opłaty za zajęcie 
pasa drogowego na Placu Reymonta w Tuszynie (droga powiatowa nr 2908E) 
pod obiektem handlowym. 

Po analizie zagadnienia stwierdzono, że przepisy prawa nie przewidują podmiotowego 
różnicowania opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w związku z tym  
brak jest możliwości prawnych obniżenia opłat dla konkretnego podmiotu. 

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w Uchwale Nr XXVI/252/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata  
2025 – 2028. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał sprawę dotyczącą awaryjnego zasilania Zakładu 
Uboju Trzody i Bydła oraz Rozbioru Mięsa „Zbyszko” agregatem prądotwórczym  
oraz hałasu spowodowanego tą formą zasilania, uciążliwego dla mieszkańców sąsiednich 
posesji przyległych do zakładu. Sprawa była rozpatrywana przez Radę Powiatu.  

Osoba skarżąca odniosła się również do treści Uchwały Nr XXVI/252/2020 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 
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z perspektywą na lata 2025 – 2028 oraz zaistniałych błędów w jej treści. 

W załączniku do ww. uchwały, w części dotyczącej zagrożenia hałasem uwzględniono 
zapisy dotyczące źródeł hałasu o charakterze przemysłowym na terenie powiatu 
łódzkiego. Wskazano, że te źródła hałasu nie stanowią zagrożenia dla obowiązujących 
standardów w tym zakresie.  

W treści błędnie wskazano datę początkową pracy Zakładu Uboju Trzody i Bydła oraz 
Rozbioru Mięsa „Zbyszko” na zasilaniu awaryjnym z agregatu (29 września 2020 r. 
zamiast 25 września 2020 r.) oraz wartość przekroczenia poziomu hałasu poza terenem 
zakładu wykazanej po kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska i wykonanych pomiarach (przekroczenie o 3,8 dB zamiast o 3,2 dB). 

Pan Naczelnik podkreślił, że ww. Program ma obowiązywać w latach 2021 – 2024, 
natomiast zgłoszone błędy zaistniały w części zawierającej opis stanu z 2020 roku. 
Zarówno błąd w podanej dacie w zakresie 4 dni oraz zawyżenie o 0,6 dB wielkości 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu natężenia dźwięku stwierdzonego przez WIOŚ  
są omyłkami drobnymi i nie wywierają żadnego wpływu na merytoryczną część 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okres objęty 
Programem i nie powodują konieczności zmiany uchwały w pozostałym zakresie. 

Dodał, że nie ma przepisów, które wprost regulują takie sytuacje.  

Po konsultacji z radcami prawnymi Starostwa Powiatowego w Łodzi uznano,  
że najlepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie regulacji obowiązujących dla legislacji 
dokumentów rządowych i odniesienie tych zasad na grunt samorządowy. 

W związku z tym zaproponowano podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie 
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowany sposób postępowania w obecnej sytuacji i podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu Powiatu 
o zatwierdzenie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 219 r. Prawo zamówień publicznych, 
jednostki sektora finansów publicznych nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan 
postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku 
finansowym. 

Plan został opracowany na podstawie informacji na temat planowanych na 2021 rok 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

W ramach zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne zaplanowano 7 postępowań 
na roboty budowlane, oszacowane na kwotę 3 916 500,00 zł. 
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Pani Skarbnik dodała, że dodatkowo w 2021 roku planowane jest zadanie inwestycyjne 
związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ale dotacja na jego realizację 
zostanie przyznana Powiatowi po rozliczeniu 2020 roku, dlatego w planie postępowań 
nie zostało jeszcze uwzględnione. 

Pan Starosta poinformował również o zamiarze realizacji zadania związanego z wymianą 
2 sztuk dźwigów windowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi, zadanie zostanie 
wprowadzone do planu postępowań po uzyskaniu środków finansowych na ten cel. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził plan 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. Plan postępowań stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

18. Przedstawienie decyzji Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału nieruchomości 
położonych w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, oznaczonych numerami 
działek: 39 o pow. 0,5128 ha i 175/2 o pow. 0,5440 ha (w wyniku podziału powstają 
m.in. działki: 39/1 o pow. 0,0076 ha i 175/3 o pow. 0,0013 ha – pod drogę powiatową). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonych  
w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, oznaczonych numerami działek:  
39 o powierzchni 0,5128 ha i 175/2 o powierzchni 0,5440 ha. 

W wyniku podziału powstają m.in. działki o numerach: 39/1 o pow. 0,0076 ha i 175/3 
o pow. 0,0013 ha – pod drogę powiatową.  
Kopia decyzji Burmistrza Rzgowa stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi 
za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Za wydzieloną działkę przysługiwać będzie odszkodowanie. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie 
zatwierdzenia średniej wartości 1 m2 gruntów zajętych pod drogi powiatowe, średnia 
wartość 1 m2 gruntu zajętego pod drogi powiatowe na terenie Gminy Rzgów wynosi 
28,13 zł. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie. 

19. Przedstawienie decyzji Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału nieruchomości 
położonych w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, oznaczoną numerem 
działki 46/1 o pow. 0,1354 ha (w wyniku podziału powstaje m.in. działka 46/7 o pow. 
0,0018 ha – pod drogę powiatową). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości położonej w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, oznaczonej 
numerem działki: 46/1 o powierzchni 0,1354 ha.  
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W wyniku podziału powstaje m.in. działka o numerze 46/7 o powierzchni 0,0018 ha – 
pod drogę powiatową. 
Kopia decyzji Burmistrza Rzgowa stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi 
za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Za wydzieloną działkę przysługiwać będzie odszkodowanie. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie. 

20. Przedstawienie decyzji Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału nieruchomości 
położonych w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, oznaczoną numerem 
działki 45/1 o pow. 1,0540 ha (w wyniku podziału powstaje m.in. działka 45/3 o pow. 
0,0044 ha – pod drogę powiatową). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu  
podziału nieruchomości położonej w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, 
oznaczonej numerem działki: 45/1 o powierzchni 1,0540 ha. W wyniku podziału 
powstaje m.in. działka o numerze 45/3 o powierzchni 0,0044 ha – pod drogę powiatową. 
Kopia decyzji Burmistrza Rzgowa stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi 
za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Za wydzieloną działkę przysługiwać będzie odszkodowanie. 

Pan Naczelnik poinformował, że po uzyskaniu wszystkich decyzji podziałowych  
dla nieruchomości w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, zostanie zlecone 
wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, dla celu wypłaty przez Powiat 
odszkodowania. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Starosta przedstawił pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 
– rejestracji osób bezrobotnych; 
– informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca; 
– wniosków o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 

wsparciu udzielonym przedsiębiorcom oraz wniosków w naborze o udzielenie 
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  
dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; 

– naboru na pozostałe formy pomocowe; 

 Wskazano, że łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 33 130 188,16 zł. 

 Szczegółowe informacje są zawarte w piśmie z PUP Łódź – Wschód, stanowiącym 
załącznik nr 22 do protokołu. 

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

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia 
podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej w 2021 roku i zaakceptował przedstawioną treść. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o zastrzeżeniach Powiatu do treści 
wystąpienia pokontrolnego Wojewody Łódzkiego w sprawie oceny i terminowości 
wykonania zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E 
na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” dofinansowanego z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w 2017 roku. 

3) Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą o obniżenie opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego na Placu Reymonta 
w Tuszynie (droga powiatowa nr 2908E) pod obiektem handlowym. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzjami Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości położonych w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin: 
a) oznaczonych numerami działek: 39 o pow. 0,5128 ha i 175/2 o pow. 0,5440 ha 

(w wyniku podziału powstają m.in. działki: 39/1 o pow. 0,0076 ha i 175/3 o pow. 
0,0013 ha – pod drogę powiatową); 

b) oznaczoną numerem działki 46/1 o pow. 0,1354 ha (w wyniku podziału powstaje 
m.in. działka 46/7 o pow. 0,0018 ha – pod drogę powiatową); 

c) oznaczoną numerem działki 45/1 o pow. 1,0540 ha (w wyniku podziału powstaje 
m.in. działka 45/3 o pow. 0,0044 ha – pod drogę powiatową). 

1) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1122/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Wydział EiSS) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1123/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 
(na podstawie wniosku 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 1124/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostki: ZS nr 1) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1125/2021 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. 

e) Nr 1126/2021 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Peugeot Partner o nr rej. EL 024PH – 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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f) Nr 1127/2021 w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego wydatków o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto  
 – 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. 

g) Nr 1128/2021 w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 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 …………...………………………….. 


