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PROTOKÓŁ NR 133/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 21 kwietnia 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. 
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. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził kworum. 

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 132/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Akceptacja i podpisanie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach modułu 
IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o zaakceptowanie i podpisanie wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej w kwocie 100 000 zł w ramach modułu IV programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

Pani Dyrektor przypomniała, że w ubiegłym roku Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
podjęła uchwałę nr XVIII/191/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” (w ramach modułu III i IV). 

Pani Łużniak nadmieniła, że w tym roku, aby skorzystać z Programu realizowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uzyskać pomoc finansową, 
nie jest wymagany wkład w wysokości 50 % tytułem udziału własnego. Ponadto 
zmieniony został zakres pomocy i w ramach tego Programu w tym roku istnieje 
możliwość zakupienia odzieży, bielizny, pościeli oraz wyposażenia. 
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Pomoc kierowana jest przede wszystkim dla Domów Pomocy Społecznej, Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na zakup środków dezynfekcyjnych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
i podpisał wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach modułu IV programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

5. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok”. 
 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak przedstawiła „Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok”,  
która została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów 
społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego 
w obszarze usług społecznych. 

Informacje zawarte w tym dokumencie stanowią materiał poglądowy mający ułatwić 
władzom powiatu podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie 
polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych 
wniosków i rekomendacji. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni zapytała, czy dokument zawiera  
nowe informacje, które wymagałyby zwrócenia uwagi, w porównaniu do Oceny 
ubiegłorocznej? 

W odpowiedzi Pani Łużniak poinformowała, że Ocena zasobów jest przedstawiana 
corocznie, od czterech lat w formie raportu wygenerowanego z centralnej aplikacji 
statystycznej. Wszystkie dane są przetwarzane przez Ministerstwo z poprzednich Ocen. 
Niektóre z tabel zawierają dane gminne i dane powiatowe. 

Jeśli chodzi o dane w odniesieniu do sytuacji demograficznej, po raz pierwszy nie ma 
danych za cały rok, a są dane za półroczne 2020 roku.  

Do końca kwietnia Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego ma obowiązek przyjęcia 
tej Oceny. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, 
stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 
Dokument jest przewidziany do przedstawienia na najbliższej Sesji Rady Powiatu w dniu 
29 kwietnia 2021 r. 

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2028”. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 
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Pani Urszula Łużniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, którą przyjmuje się 
„Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2028”. 

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z upływem czasu, na który została 
uchwalona dotychczasowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz 
koniecznością opracowania i uchwalenia nowego dokumentu, wyznaczającego dalszy 
kierunek działań Powiatu w zakresie polityki społecznej na kolejne lata 2021 – 2028. 

Głównym celem Strategii w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
przeciwdziałania marginalizacji jednostki i rodziny, wyrównaniu szans osób 
niepełnosprawnych, pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. 

Szczegółowe cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego będą na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb 
mieszkańców i możliwości finansowych Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

7. Podpisanie porozumienia z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów częściowego 
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Łodzi. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania 
uczestnictwa 5 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Łodzi. 

Dotyczy to ponoszenia przez Powiat Łódzki Wschodni 10 % kosztów uczestnictwa  
5 osób w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi. 

Środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał 
porozumienie z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów częściowego 
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Łodzi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na wniosek Kierownika Referatu PPI). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Zaproponowane zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 750 Administracja 
publiczna, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego i zostają 
dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu Promocji Powiatu 
i Informacji. 
Zmiany są związane z zamiarem uhonorowania nagrodami najzdolniejszych uczniów 
szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Pani Wicestarosta poinformowała, że uroczystość wręczenia nagród za wysokie 
osiągnięcia w nauce, poparte wysoką średnią ocen za pierwsze półrocze roku szkolnego 
2020/2021, odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. oraz sukcesami na olimpiadach  
i konkursach, w których brali udział uczniowie w I  Liceum Ogólnokształcącym  
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, przy zachowaniu wszelkich reżimów 
sanitarnych. Ta okoliczność zwyczajowo miała miejsce w ramach obchodów Święta 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

 Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1193/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 kwietnia 
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 w planie finansowym dotyczą Działu 750, rozdziału 75075 i zostają dokonane 
na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Referatu PPI. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy 
jednostek: PINB, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 
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organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 po stronie wydatków  
w zakresie zadań zleconych dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

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

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła materiały do projektu uchwały Rady Powiatu, w którym 
proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024 przedstawionej w załączniku Nr 1 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 ramach planowanych dochodów w roku 2021 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 843.744,26 zł.  

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 
1) informacji Wojewody Łódzkiego i zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji 

celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań bieżących o kwotę 
388.353,00 zł; 

2) przystąpienia przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie 
pomaga” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
i wprowadzenia do budżetu Powiatu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa 
w wysokości 206.274,41 zł; 

3) przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu do spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności; 
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4) porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy  
przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu 
i przyznania środków w wysokości 73.000,00 zł; 

5) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej  
o kwotę 31.185,00 zł; 

6) naliczenia kar w wysokości 15.100,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych 
za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu; o pozostałych zmian 
dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu – 
zwiększenie o kwotę 29.831,85 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.048.135,26 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 770.535,26 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 12.566,49 zł, 
b) 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 42.594,00 zł, 
c) 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 27.400,00 zł, 
d) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 391.224,36 zł, 
e) 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o kwotę 209,00 zł, 
f) 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 237.459,41 zł, 
g) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 

106.108,00 zł, 
h) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 

8.192,00 zł;  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 277.600,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł, 
b) 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł, 
c) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 20.000,00 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 9.538.284,23 zł.  

Dodatkowo, w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2018 roku na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” dokonano zmniejszenia 
planu wydatków na obsługę długu o kwotę 209,00 zł oraz zmniejszenia planu rozchodów 
o kwotę 54.081,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 150.310,00 zł. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2021. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła materiały do projektu uchwały Rady Powiatu, w którym 
proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 455.391,26 zł oraz dokonanie 
zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok 
ogółem o kwotę 659.782,26 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
382.182,26 zł i wydatków majątkowych o kwotę 277.600,00 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 9.538.284,23 zł, który sfinansowany 
zostanie nadwyżką z lat ubiegłych; dokonanie zwiększenia planu przychodów  
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 150.310,00 zł z tytułu nadwyżki  
z lat ubiegłych; zmniejszenia planu rozchodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
o kwotę 54.081,00 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej  
w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Ponadto zaproponowano dokonanie następujących zmian: 

1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów  
w 2021 r.; 

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

3) zestawienia wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu 
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; 

4) planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 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. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) przystąpienia przez domy pomocy społecznej do realizacji projektu pn. „Łódzkie 
pomaga” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
i wprowadzenia do budżetu Powiatu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa 
w wysokości 206.274,41 zł; 

2) przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu do spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności; 

3) porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy  
przy modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu  
i przyznania środków w wysokości 73.000,00 zł; 

4) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej 
o kwotę 31.185,00 zł, w tym przez: 
a) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 14.856,00 zł; 
b) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 16.329,00 zł; 
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5) naliczenia kar w wysokości 15.100,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych  
za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu; 

6) naliczenia kar od osób fizycznych za wycinkę drzew i wprowadzenia do budżetu 
Powiatu kwoty 8.192,00 zł; 

7) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą 
w Koluszkach o kwotę 8.979,36 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych; 

8) wpływów w wysokości 6.970,00 zł z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek 
pływających do długości 24m; 

9) rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Brójce w 2020 r. na bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych – 3.342,19 zł; 

10) przeprowadzonej analizy realizacji budżetu i przewidywanego wykonania przez: 
a) Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 2.254,30 zł, w tym  

m.in. wpływy z tytułu przepadku samochodów przejętych przez Powiat  
na podstawie postanowień sądowych; 

b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – zwiększenie o kwotę 94,00 zł (wpływ odszkodowania 
za niezrealizowaną przesyłkę pocztową). 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) wprowadzenie do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu 
pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna – etap II” 
– 250.000,00 zł; 

2) ujednolicenie nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego wspólnie z Samorządem 
Województwa Łódzkiego poprzez wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych: 
a) „Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie elewacji oraz balustrad 

balkonów na poziomie 2, 12 i 16 w budynku użyteczności publicznej położonym 
w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3” – zmniejszenie o kwotę 304.000,00 zł, 

b) „Modernizacja wejścia oraz łazienek w budynku położonym w Łodzi przy  
ul. H. Sienkiewicza 3” – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł, 

c) „Modernizacja zbiorników wodnych w budynku położonym w Łodzi przy  
ul. H. Sienkiewicza 3” – zmniejszenie o kwotę 18.500,00 zł 

i wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elementów budynku 
przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” o wartości 400.100,00 zł (zwiększenie o kwotę 
7.600,00 zł); 

3) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” o wartości 20.000,00 zł; 

4) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących przez Zespół  
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z przyznaniem pomocy 
finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 100.000,00 zł; 

5) realizację projektu pn. „Łódzkie pomaga” przez domy pomocy społecznej, w tym:  
a) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – 44.444,00 zł, 
b) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 161.830,41 zł;  

6) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów 
pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem planu dochodów, w tym: 
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a) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 14.856,00 zł, 
b) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – zwiększenie o kwotę 16.329,00 zł; 

7) zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.100,00 zł w grupie „zadania statutowe” 
w ramach rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe; 

8) przeznaczenie kwoty 12.566,49 zł na wydatki związane z ekspertyzami pojazdów 
przejętych przez Powiat w wyniku decyzji sądu o przepadku mienia oraz zakup usług 
pozostałych w ramach działu 600 – Transport i łączność; 

9) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 8.979,36 zł 
w związku ze zwiększeniem planu dochodów; 

10) zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.192,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia 
zastępcze; 

11) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 94,00 zł w związku ze zwiększeniem 
planu dochodów;  

12) zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 209,00 zł. 

W związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w 2018 roku 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” dokonano 
zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 54.081,00 zł.  

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 150.310,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

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

Pani Skarbnik przedstawiła materiały do projektu uchwały Rady Powiatu, w którym 
proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok. 

Projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany na podstawie: 

1) wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o przesunięcie kwoty 562,00 zł z grupy „zadania statutowe”  
do grupy „wynagrodzenia i pochodne” w celu zabezpieczenia środków na wpłaty 
na Pracownicze Plany Kapitałowe, 

2) przeprowadzonej analizy wykonania budżetu i przeniesienia środków w wysokości 
42.500,00 zł z rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe do rozdziału 71012  
Zadania z zakresu geodezji i kartografii w grupie „zadania statutowe” w związku 
z wykonywaniem zadań przez Wydział Geodezji i Kartografii. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

14. Przedstawienie Raportu z realizacji w 2020 roku „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022”. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu omówiła zagadnienia opisane  
w Raporcie z realizacji w 2020 roku „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2015 – 2022”. 

Raport został przygotowany na podstawie informacji oraz danych otrzymanych 
od poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi, 
powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży dotyczących zadań 
zrealizowanych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku. 

W przygotowanym opracowaniu zostały wskazane działania, poprzez które realizowane 
były w tym okresie cele Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2015 – 2022. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Przedłożony dokument stanowi załącznik nr 11 do protokołu i zostanie przedstawiony 
podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego 
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska, w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa 
pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii  
Zajęciowej – etap II” – oznaczenie sprawy Or.272.1.3.2021, przedstawił informacje 
o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu.  

Oferty złożyło 3 wykonawców: 
1) Oferta nr 1: COMPLEX-BUD Krzysztof Bobrowski, 91-434 Łódź, ul. Wolborska 3 m 16, 

cena oferty: 1 781 311,32 zł; 
2) Oferta nr 2: PESTIM Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, Ruda Bugaj 71H, cena 

oferty: 1 752 566,22 zł; 
3) Oferta nr 3: „ABID" Rafał Majcher, 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11, cena oferty: 

2 157 603,60 zł. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 
1 789 254,61 zł. 

Po dokonaniu weryfikacji ofert zgodnie z założonymi kryteriami, Komisja Przetargowa 
uznała, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PESTIM Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów 
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Łódzki, Ruda Bugaj 71H, z kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 
1 752 566,22 zł. 

W związku z tym Pan Naczelnik w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku przedmiotowego postępowania  
oraz dokonanie wyboru oferty ww. wykonawcy. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pawilonu 
administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” 
i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E 
(ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie  
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2021, przedstawił 
informacje o ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”. 

Oferty złożyło 10 wykonawców, ceny ofert zawierały się w przedziale od kwoty 
553 555,34 zł do kwoty 836 400,00 zł. 

Szczegółowe informacje z otwarcia ofert zostały przedstawione na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu w dniu 7 kwietnia 2021 roku. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Przetargowa uznała ofertę złożoną 
przez firmę „JAGEZ” Firma Transportowo Usługowa Zdzisław Jagiełło, 93-331 Łódź, 
ul. Kurczaki 43 m 35, za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert. 

W związku z tym, Pan Naczelnik w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku przedmiotowego postępowania  
oraz dokonanie wyboru oferty ww. wykonawcy. 

 Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wynik 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E 
od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie  
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2021, przedstawił 
informacje o ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi 
do skrzyżowania z drogą nr 1186E”. 

Pan Naczelnik dodał, że realizacja tej inwestycji pozwoli na połączenie ciągu 
komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów od granic miasta Łodzi do Skoszew. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania oferty złożyło 8 wykonawców: 

1) Oferta nr 1: DB Construct Sp. z o.o., Al. 1 Maja 87,90-755 Łódź, cena: 429 256,41 zł; 
2) Oferta nr 2: P.H.U AG-DAR Agnieszka Szor, ul. Sternicza 9, 93-468 Łódź, cena: 

390 518,85 zł; 
3) Oferta nr 3: Budownictwo Drogowe – Michał Marszałek, ul. gen. Jarosława 

Dąbrowskiego 103/34, 93-202 Łódź, cena: 366 838,89 zł; 
4) Oferta nr 4: Arkadiusz Jasiaczek Monster, Długie 52, 95-040 Koluszki, cena: 

342 220,38 zł; 
5) Oferta nr 5: Konsorcjum: Lider – Zakład Robót Drogowych GREMAR s.c., 

ul. Maurycego Mochnackiego 9/13 lok. 59; 93-160 Łódź, Partner – Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe STARBOR Michał Borsuk, ul. Kraszewskiego 5c, 95-050 
Wiśniowa Góra, cena: 415 920,37 zł; 

6) Oferta nr 6: Usługi Budowlane „KAL – BRUK", Skrzatek Zbigniew, Gałkówek Parcela 
38, 95-041 Gałków Duży, cena: 374 999,94 zł; 

7) Oferta nr 7: INSTYLE Dorota Danielczyk, ul. Brzezińska 77 Nowy Bedoń, 95-020 
Andrespol, cena: 360 215,71 zł; 

8) Oferta nr 8: STRADA s.c. Adam Olczak, Łukasz Piątek, ul. J. Tuwima 3/10, 97-300 
Piotrków Trybunalski, cena: 329 271,00 zł. 

Najkorzystniejszą ofertę w świetle kryteriów oceny ofert złożyła firma STRADA s.c.  
Adam Olczak, Łukasz Piątek, ul. J. Tuwima 3/10, 97-300 Piotrków Trybunalski, z kwotą 
za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 329 271,00 zł. 

W związku z tym Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku przedmiotowego 
postępowania oraz dokonanie wyboru oferty ww. wykonawcy. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie chodnika 
w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E”. 

Zarząd Powiatu  podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 

18. Akceptacja stanowiska Zamawiającego w sprawie zgłoszonych przez Wykonawcę  
robót dodatkowych i propozycji działań w zadaniu „Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu 
w dniu 14 kwietnia 2021 r. przedstawiał informacje na temat problemów geologicznych 
przy budowie ciągu pieszo – jezdnego w Byszewach, gmina Nowosolna, wykonywanej 
przez firmę INSTYLE Dorota Danielczyk z miejscowości Nowy Bedoń, gm. Andrespol. 

Wykonawca robót realizowanych w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” wstrzymał roboty 
związane z posadowieniem przepustu na rzece Mroga z powodu pogorszenia stanu 
mostu istniejącego pod jezdnią oraz obawą, że istniejący most może ulec uszkodzeniu 
lub awarii. 

Pan Naczelnik poinformował, że firma INSTYLE Dorota Danielczyk złożyła ofertę,  
w której wyceniła roboty dodatkowe przy realizacji przedmiotowego zadania, na kwotę 
213 616,00 zł netto, obejmujące: 

1) pogrążenie larsenów wzdłuż mostka (zabezpieczenie osuwających się przyczółków) 
97,2 mkw (18 larsenów 9mb) 330 zł/m2 

 97,2 x 330 zł = 32 076,00 zł netto + 5 000,00 zł mobilizacja = 37 076,00 zł netto; 
2) pogrążenie ścianek szczelnych w części posadowienia nowego obiektu 
  60mb x 6m = 360 m2  x 489 zł = 176 040,00 zł + 5 000,00 zł mobilizacja; 
3) wykonanie remontu istniejącego obiektu mostowego, uzupełnienie brakujących 

kamieni, wykonanie uzupełnienia ubytków w części przepustu gdzie osłonięte 
zostało zbrojenie, cena za kpl 3 500 zł. 

Kopia oferty przedstawionej przez firmę INSTYLE stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Wykonawca wystąpił również z wnioskiem o zmianę postanowień umowy wykonawczej 
z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, w postaci wykonania ścianek grodzic stalowych dla zabezpieczenia 
konstrukcji istniejącego mostu drogowego, których do wykonanie jest niezbędne  
do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

W związku z wnioskiem Wykonawcy robót budowlanych „INSTYLE” Dorota Danielczyk 
z dnia 8 kwietnia 2021 r. o zmianę umowy nr 102/2020 z powodu wystąpienia 
konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu ścianek  
z grodzic stalowych dla zabezpieczenia konstrukcji istniejącego mostu drogowego  
w obrębie wykopów pod projektowany przepust na rzece Moszczenicy wraz 
z przedstawioną ofertą rzeczowo-finansową z dnia 31 marca 2021 r., przygotowano 
projekt stanowiska Zamawiającego, w sprawie: 

1) pogrążenia grodzic stalowych (Larssena) wzdłuż istniejącego obiektu mostowego 
 – uznano za zasadne wykonanie zabezpieczenia nasypu drogi i samego obiektu 
mostowego grodzicami stalowymi; 

2) pogrążenia ścianek szczelnych dla wykonania wykopów fundamentowych pod 
projektowany przepust na rzece – uznano, ze na obecnym etapie realizacji robót, 
nie ma konieczności wygrodzenia planowanych wykopów ściankami szczelnymi, 
zaleca obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej rzędnej posadowienia metodą 
pompowania filtrowanego bez naruszenia struktury gruntu rodzimego z użyciem 
igłofiltrów i prowadzenie wykopów pod bezpośrednim nadzorem geologicznym; 
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3) wykonanie remontu istniejącego obiektu mostowego – uznano konieczność 
uzupełnienia kamiennych podpór (przyczółków) oraz zabezpieczenie odsłoniętego 
zbrojenia kładki mostu. 

Zaproponowany przez Wykonawcę robót sposób zabezpieczenia wykopów poprzez 
wygrodzenie obszaru robót ściankami szczelnymi został skonsultowany z Zakładem 
Usług Geologicznych w Łodzi – wykonawcą badań geologicznych i dokumentacji 
geotechnicznej dla posadowienia przepustu. W odpowiedzi jednostka geologiczna 
zaproponowała wykonanie bariery z igłofiltrów jako rozwiązania bezpieczniejszego 
w zaistniałej sytuacji niż wykonanie dodatkowych grodzi. Owe stanowisko zostało 
potwierdzone przez geologa na spotkaniu na placu budowy z udziałem przedstawiciela 
Zamawiającego, inspektora nadzoru i kierownika budowy, w dniu 13 kwietnia 2021r. 

W związku z tym Pan Zbigniew Burzyński zaproponował, aby jako roboty dodatkowe 
uwzględnić dwa z trzech proponowanych działań, uznając za niezbędne wykonanie 
zabezpieczenia nasypu drogi i samego obiektu mostowego grodzicami stalowymi  
oraz wykonanie uzupełnienia kamiennych podpór (przyczółków) oraz zabezpieczenie 
odsłoniętego zbrojenia kładki mostu. 

Wykonawcy zostaną przedstawione propozycje bieżących działań monitorujących 
ewentualne odkształcanie obiektu mostowego, w ramach których: 

1) Wykonawca zapewni na swój koszt stały nadzór geodezyjny polegający 
na pomiarach wielkości osiadania/przemieszczania obiektu mostowego; 

2) Zamawiający zapewni na swój koszt stały nadzór geologiczny w okresie obniżania 
lustra wody gruntowej za pomocą igłofiltrów; 

3) Wykonawca wykona lub zleci na swój koszt wprowadzenie do gruntu igłofiltrów, 
przeprowadzi pod nadzorem geologicznym obniżenie lustra wody gruntowej poniżej 
poziomu posadowienia oraz zapewni prowadzenie robót fundamentowych  
w suchym wykopie przy stałym pompowaniu wody odsączanej przez igłofiltry; 

4) Inspektor nadzoru zweryfikuje i zatwierdzi kosztorys robót dodatkowych zgodnie 
z ofertą Wykonawcy. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w projekcie stanowiska 
Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 20 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował stanowisko 
Zamawiającego w sprawie zgłoszonych przez Wykonawcę robót dodatkowych 
i propozycji działań w zadaniu „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze 
powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 

19. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie” przyjętego Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2019 r. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
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w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie” przyjętego Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 28 listopada 2019 r. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że prowadzone działania ze względu na sytuację 
epidemiologiczną odbywały się w zmieniony sposób. Część wydarzeń nie mogła zostać 
zrealizowana (m.in. odbyły się jedynie 3 imprezy sportowe i sportowo – rekreacyjne 
przewidziane na 2020 rok). 

Działania w ramach Programu realizowane przez komórki organizacyjne Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach, dotyczyły: 

1) dofinansowania ze środków Powiatu kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach w wysokości 125 000,00 zł – PCPR jak corocznie 
dofinansował działalność Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„RAZEM” prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach; 

2) wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie 
działań służących zaspokojeniu tych potrzeb we współpracy z organizacjami: 
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski, Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Razem”, Fundacja Jaś i Małgosia, Integracyjny Ośrodek 
Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Fundacja „Poza 
schematami”, Fundacja Innopolis, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie 
Towarzystwo Neurologopedyczne, Akademia Wieku Dojrzałego w Koluszkach; 

3) objęcia patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego cyklicznej imprezy 
integracyjnej pt. „Zaczarowany Świat” organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Razem”; 

4) współorganizowanie z organizacjami różnych przedsięwzięć, zmierzających 
do realizacji zadań, określonych w Rozdziale 6. Programu. 

Pani Małgorzata Szelest dodała, że szkoły współpracowały min. z różnymi fundacjami  
w zakresie działalności charytatywnej (zbiórka pieniędzy i żywności na rzecz 
potrzebujących), stowarzyszeniami w zakresie wzajemnej wymiany informacji i 
doświadczeń. 
Dwie szkoły współpracowały przy realizacji projektów unijnych: ZS nr 1 w Koluszkach – 
kontynuacja projektu „My way, my future”, dofinansowanego przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji; I LO w Koluszkach – wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch w ramach 
projektu Erasmus+, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Sztukater”. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
współpracowała z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Spośród 21 priorytetów określonych w Programie, zrealizowano 16. Łącznie 
współpracowano z 14 stowarzyszeniami, 11 fundacjami oraz 4 innymi organizacjami. 
Beneficjentami tego Programu byli mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego, 
uczniowie, sportowcy, a także ze względu na charakter działań – osoby wymagające 
pomocy i wsparcia. 

Przedłożone sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 28 listopada 2019 r. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych  
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przestawiła propozycję ustalenia wysokości dodatków 
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, dodatek przysługuje 
dyrektorom po przepracowaniu co najmniej 3 miesięcy na czas nie krótszy niż 3 miesiące 
i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Pula środków finansowych do dyspozycji na ten cel wynosi 21 000 zł. 

Pani Naczelnik przypomniała wysokość dodatków motywacyjnych przyznanych przez 
Zarząd Powiatu na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. 
dla wszystkich dyrektorów i zaproponowała, aby przyznać dodatek motywacyjny 
wszystkim dyrektorom na okres od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
w jednakowej wysokości. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu. 

21. Przedstawienie informacji dotyczącej rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 
mieszkańców, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2020 roku. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła informację 
dotyczącą rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, które wpłynęły 
do Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2020 roku. 
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 skarg, wszystkie zostały rozpatrzone  
w terminie określonym przez ustawę Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie 
z właściwością. 
Ponadto wpłynęły 2 wnioski, do rozpatrzenia których właściwym jest inny organ, 
przekazane organom właściwym do rozpatrzenia, w terminie zgodnym z Kpa. 

Szczegółowe informacje o rozpatrywaniu i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców,  
które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2020 roku zostały zawarte 
w załączniku nr 23 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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, w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zaktualizowanie planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zmiana odnosi się do terminu przewidywanego wszczęcia postępowania i ma polegać 
na wpisaniu terminu: II kwartał 2021 roku, dla zamówienia pn. „Modernizacja 
szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap I – opracowanie 
projektu modernizacji”. 

Wniosek Naczelnika Wydziału GiK stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stanowiącą załącznik nr 25 
do protokołu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 
szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap I – opracowanie 
projektu modernizacji”. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, w imieniu Komisji 
Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy 
wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap I – opracowanie projektu modernizacji” –
oznaczenie sprawy Or.272.1.6.2021, wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu udzielenia zamówienia, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 
2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym; 
3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Przedmiotem prac geodezyjnych jest inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej 
oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy 
wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci. 

Pan Naczelnik poinformował, że na realizację tego zamówienia pozyskano środki 
finansowe z budżetu Głównego Geodety Kraju w wysokości 73 000 zł oraz z budżetu 
Wojewody Łódzkiego w wysokości 150 000 zł. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji warunków zamówienia  
oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze 
powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH” etap I – opracowanie projektu modernizacji”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 27 
do protokołu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i przyznanie nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z okazji Święta Powiatu poprzez zakup nagród rzeczowych dla ośmiu 
najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, 
wytypowanych przez dyrektorów szkół na podstawie wysokich wyników w nauce 
oraz osiągnięć wynikających z uczestnictwa w konkursach w roku szkolnym 2020/2021. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w celu realizacji tego 
zadania przeznaczyć środki finansowe do kwoty 800,00 zł. 

Nagrody i dyplomy dla uczniów zostaną wręczone w ramach obchodów Święta Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę w tym 
zakresie i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu. 

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano przyjęcie aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2016 – 2022”. 

Wprowadzenie tych aktualizacji ma na celu dostosowanie zapisów tego dokumentu 
do budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz do planów inwestycyjnych Powiatu 
określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Zaproponowane zmiany pod względem rzeczowym i finansowym dotyczą zadań 
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2016 – 2022. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
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26. Przedstawienie decyzji Wójta Gminy Nowosolna w sprawie zatwierdzenia projektu 
podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 242 położona w miejscowości 
i obrębie ew. Stare Skoszewy, gminie Nowosolna. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Wójta Gminy Nowosolna w sprawie zatwierdzenia projektu podziału 
nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 242 położona w miejscowości i obrębie 
ew. Stare Skoszewy, gminie Nowosolna. 

W wyniku podziału powstała m.in. działka ew. nr 242/1 o powierzchni 0,0716 ha 
przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej – drogi powiatowej (zbiorczej). 
Powiat Łódzki Wschodni stanie się z mocy prawa właścicielem tej działki z dniem,  
w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna. 
Za ww. działkę przysługiwać będzie właścicielom odszkodowanie, które zostanie 
uzgodnione bądź ustalone w odrębnym od niniejszego postępowaniu. 

Kopia decyzji Wójta Gminy Nowosolna stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z uchwałą Nr 993/2016 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 października 2016 r., wartość 1m2 gruntu zajętego 
pod drogi powiatowe w gminie Nowosolna wynosi 50,56 m2. 

W związku z powyższym Pan Biliński zaproponował, aby nie składać odwołania  
od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi 
za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna. 

Zaproponowano również, aby nawiązać kontakt z właścicielem nieruchomości w celu 
ustalenia warunków zawarcia ugody w przedmiocie wypłaty odszkodowania za działkę 
gruntu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji. 

27. Przedstawienie decyzji Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału nieruchomości 
położonej w Hucie Wiskickiej, w gminie Rzgów, oznaczonej w ewidencji gruntów 
obrębu Huta Wiskicka – Tadzin numerem działki 40/1 o powierzchni 0,2975 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości położonej w Hucie Wiskickiej, w gminie Rzgów, oznaczonej w ewidencji 
gruntów obrębu Huta Wiskicka – Tadzin numerem działki 40/1 o powierzchni 0,2975 ha. 

W wyniku podziału powstaje m.in. działka oznaczona na mapie z projektem podziału 
nr 40/5 o powierzchni 0,0046 ha (pod drogę powiatową). 

Ww. działka wydzielona na wniosek właściciela pod drogę publiczną – powiatową 
przechodzi z mocy prawa na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem, 
w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. 

Kopia decyzji Burmistrza Rzgowa stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

W związku z powyższym Pan Biliński zaproponował, aby nie składać odwołania  
od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi 
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za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa. 

Zaproponowano również, aby zlecić wykonanie operatu szacunkowego przedmiotowej 
nieruchomości, celem ustalenia wysokości odszkodowania za tę działkę gruntu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przychylił się 
do propozycji. 

28. Przedstawienie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o złożonym 
odwołaniu od decyzji Wojewody Łódzkiego stwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 
1999 r. z mocy prawa przez Powiat Łódzki Wschodni własności nieruchomości  
położonej w gminie Tuszyn obrębie Modlica, zajętej pod drogę publiczną – drogę 
powiatową nr 1512E. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  
o złożonym odwołaniu od decyzji Wojewody Łódzkiego stwierdzającej nabycie  
z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Łódzki Wschodni własności 
nieruchomości położonej w gminie Tuszyn obrębie Modlica, zajętej pod drogę publiczną 
– drogę powiatową nr 1512E. 

Wojewoda Łódzki stwierdził nabycie przez Powiat Łódzki Wschodni z mocy prawa działki 
nr 96/5 (część dawnej działki 96/1) o powierzchni 0,0072 ha. 

Odwołanie w tej sprawie zostało złożone do Wojewody w terminie. Odwołanie zostało 
przekazane do rozpatrzenia przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Kopia pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z kopią złożonego 
odwołania stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

29. Przedstawienie informacji o realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I kwartał 2021 roku. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I kwartał 2021 roku. 

Dochody łącznie ustalone na poziomie 76 373 004,74 zł zostały wykonane w 31,65 % 
w wysokości 24 171 247,94 zł. 

Dochody bieżące wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. ustalone na poziomie 
73 254 917,97 zł, zostały wykonane w 29,44 %, na kwotę 21 568 156,80 zł. 

Dochody majątkowe ustalone na poziomie 3 118 086,77 zł, zostały wykonane w 83,48 %, 
na kwotę 2 603 091,14 zł. 

Wydatki ogółem ustalone na poziomie 85 706 897,97 zł, zostały zrealizowane w 19,01 %, 
na kwotę 16 289 379,84 zł. 

Wydatki bieżące wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. ustalone na poziomie 
67 263 167,95 zł, zostały wykonane w 23,72%, na kwotę 15 596 057,44 zł. 
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Wydatki majątkowe ustalone na poziomie 18 443 730,02 zł, zostały wykonane w 1,81%, 
na kwotę 333 322,40 zł. 

Wyniki realizacji budżetu Powiatu wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. stanowią 
załącznik nr 33 do protokołu. 

Szczegółowe wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 marca 
2021 roku w ramach dochodów, stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Szczegółowe wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 marca 
2021 roku w ramach wydatków, stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Szczegółowe wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na dzień 31 marca 2021 roku, stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

30. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Starosta przedstawił informację zamieszczoną w prasie, dotyczącą zamiaru 
utworzenia od nowego roku szkolnego, centrum dziecka i rodziny (na podbudowie 
powiatowych centrów pomocy rodzinie i poradni psychologiczno-pedagogicznych). 
Plany budzą kontrowersje ze strony PCPR-ów. 

W odniesieniu do tej informacji, Pani Łużniak nadmieniła, że zmiany nie były 
konsultowane z podmiotami funkcjonującymi w ramach pomocy społecznej. 
Motywacją tych zmian jest prawidłowe kształtowanie i wychowanie rodziny.  
Zmiany mają dotyczyć diagnozy i pracy diagnostycznej. Brak jest natomiast 
przepisów wykonawczych w tym zakresie oraz informacji na temat zadań PCPR-ów. 

Pani Wicestarosta dodała, że na poprzednim Konwencie Starostów Województwa 
Łódzkiego, w którym brał udział Pan Starosta, sygnalizowano że będą wprowadzane 
takie zmiany. Dyskutowano wówczas na ten temat i potwierdzono stanowisko 
Powiatu Radomszczańskiego. 

Stanowisko Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostało dołączone do wojewódzkiego 
stanowiska, wypracowano wspólne stanowisko, które zostało przekazane do 
Związku Powiatów Polskich i do Ministerstwa.  

W ocenie Pani Łużniak proponowane zmiany są początkiem do likwidacji PCPR-ów, 
nie mają na celu wspierania idei pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom 
potrzebującym wsparcia i ich otoczeniu. 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

b) Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat darowizn otrzymanych przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I kwartale 2021 roku.  

 na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przekazano darowiznę 
rzeczową, o wartości 3 628,80 zł, 

 na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przekazano darowizny 
rzeczowe o łącznej wartości 8 784,11 zł, 
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 na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 
przekazano darowiznę pieniężną w kwocie 8 160 zł. 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonym zestawieniu, 
stanowiącym załącznik nr 37 do protokołu. 

  Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

c) Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN przedstawił Zarządowi Powiatu 
decyzje Starosty Łódzkiego Wschodniego wydane dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Łódź w następujących sprawach: 

 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę 
sieci napowietrznej i kablowej SN oraz stanowisk słupowych SN w miejscowości 
Stare Skoszewy, dz. nr. ew. 143, 150, 151, 152/9, 154, 156/37, 95/2, 95/5, 53/5, 
149, 148/1, 148/2, 146/1, 145/1, 144, 1/13, 1/6, 1/12, 152/10, 156/35, 156/38, 
156/5, 156/12, 156/11, 156/10, 156/9, 156/8, 156/41, 159, 161/1, 162/4, 
162/3, 166/4, 166/1, 166/3, 167, 236/6, 236/4, 170/3, 170/18, 162,2, 160/25, 
160/27, 160/8, 160/30, 160/21; Głogowcu dz. nr ew. 27, 28/1, 26/5, 65/19, 
65/18, Boginia dz. nr ew. 18/11, 18/10, 18/9, 19/3, 20/5, 20/6, 21/1, 15, 13, 12, 
10, 9, 8, 7 oraz Borchówka dz. nr ew. 48, 174/17, 174/14, 45/2, 45/1, 42/1, 
44/1, 174/15, gm. Nowosolna. 

 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę linii 
kablowej SN i stanowiska słupowego SN oraz wymianę linii napowietrznej SN  
w miejscowości Głogowiec nr ewid. dz. 65/18, 65/19, 26/5 oraz miejscowości 
Stare Skoszewy nr ewid. dz. 143, 150, 151, 152/9, 154, 156/37, gm. Nowosolna. 

   Kopie przedłożonych decyzji stanowią załączniki nr 38 – 39 do protokołu. 

  Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

d) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 
– rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-20 kwietnia 2021 r., 
– 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 łączną kwotę wydatkowanych środków: 36 616 216,35 zł. 
Praca urzędu w trybie zdalnym przewidywana jest do dnia 23 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

  Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu zaakceptował i podpisał wniosek o przyznanie pomocy finansowej 
w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok”. 

3) Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów 
częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Łodzi. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z Raportem z realizacji w 2020 roku „Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”. 

5) Zarząd Powiatu zaakceptował stanowisko Zamawiającego w sprawie zgłoszonych 
przez Wykonawcę robót dodatkowych i propozycji działań w zadaniu „Wykonanie ciągu 
pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”: 
a) w odniesieniu do pogrążenia grodzic stalowych (Larssena) wzdłuż istniejącego 

obiektu mostowego, Zamawiający uznaje zasadność wykonania zabezpieczenia 
nasypu drogi i samego obiektu mostowego grodzicami stalowymi, 

b) w przypadku pogrążenia ścianek szczelnych dla wykonania wykopów 
fundamentowych pod projektowany przepust na rzece, Zamawiający, na obecnym 
etapie realizacji robót, nie uznaje konieczności wygrodzenia planowanych wykopów 
ściankami szczelnymi, zaleca obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej rzędnej 
posadowienia metodą pompowania filtrowanego bez naruszenia struktury gruntu 
rodzimego z użyciem igłofiltrów i prowadzenie wykopów pod bezpośrednim 
nadzorem geologicznym, 

c) w odniesieniu do wykonania remontu istniejącego obiektu mostowego, 
Zamawiający uznaje konieczność uzupełnienia kamiennych podpór (przyczółków) 
oraz zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia kładki mostu. 

6) Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2019 r. 

7) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą rozpatrywania i załatwiania skarg 
i wniosków mieszkańców, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2020 r. 

8) Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi decyzjami: 
a) Wójta Gminy Nowosolna w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 

oznaczonej jako działka ew. nr 242 położona w miejscowości i obrębie ew. Stare 
Skoszewy, gminie Nowosolna; 

b) Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonej w Hucie 
Wiskickiej, w gminie Rzgów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Huta Wiskicka 
- Tadzin numerem działki 40/1 o powierzchni 0,2975 ha. 
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9) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  
o złożonym odwołaniu od decyzji Wojewody Łódzkiego stwierdzającej nabycie  
z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Łódzki Wschodni własności 
nieruchomości położonej w gminie Tuszyn obrębie Modlica, zajętej pod drogę publiczną 
– drogę powiatową nr 1512E. 

10) Zarządowi Powiatu przedstawiono decyzje Starosty Łódzkiego Wschodniego wydane  
dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w następujących sprawach: 
a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę sieci 

napowietrznej i kablowej SN oraz stanowisk słupowych SN w miejscowości  
Stare Skoszewy, dz. nr. ew. 143, 150, 151, 152/9, 154, 156/37, 95/2, 95/5, 53/5, 
149, 148/1, 148/2, 146/1, 145/1, 144, 1/13, 1/6, 1/12, 152/10, 156/35, 156/38, 
156/5, 156/12, 156/11, 156/10, 156/9, 156/8, 156/41, 159, 161/1, 162/4, 162/3, 
166/4, 166/1, 166/3, 167, 236/6, 236/4, 170/3, 170/18, 162,2, 160/25, 160/27, 
160/8, 160/30, 160/21; Głogowcu dz. nr ew. 27, 28/1, 26/5, 65/19, 65/18, Boginia 
dz. nr ew. 18/11, 18/10, 18/9, 19/3, 20/5, 20/6, 21/1, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7  
oraz Borchówka dz. nr ew. 48, 174/17, 174/14, 45/2, 45/1, 42/1, 44/1, 174/15,  
gm. Nowosolna, 

b) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę linii 
kablowej SN i stanowiska słupowego SN oraz wymianę linii napowietrznej SN  
w miejscowości Głogowiec nr ewid. dz. 65/18, 65/19, 26/5 oraz miejscowości 
Stare Skoszewy nr ewid. dz. 143, 150, 151, 152/9, 154, 156/37, gm. Nowosolna. 

11) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I kwartał 2021 roku. 

12) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 
a) w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2028”; 
b) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2021 – 2024; 
c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021; 
d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021; 
e) w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2016-2022”. 

13) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1193/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na wniosek Kierownika Referatu PPI) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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b) Nr 1194/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1195/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 
(dotyczy jednostek: PINB, PCPR) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1196/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego  
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 1197/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. 
Górnej i Dolnej w Bukowcu)” (gmina Brójce) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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f) Nr 1198/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E 
od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E” (gmina Nowosolna) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

g) Nr 1199/2021 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych 
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

h) Nr 1200/2021 zmieniającą uchwałę 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

i) Nr 1201/2021 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 
szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego  
w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap I – opracowanie 
projektu modernizacji”  – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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j) Nr 1202/2021 w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i przyznanie nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...……...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...……...………………….. 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz  …………...……...………………….. 


