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PROTOKÓŁ NR 134/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 29 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 133/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 (dotyczy jednostek: PINB, 
KP PSP, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany planu finansowego na rok 2021 realizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych  
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie 
dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 w zakresie zadań 
własnych realizowanych przez: 
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
2) po stronie dochodów i wydatków; 
3) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu Łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków; 
4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków; 
5) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków. 
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Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 

rozdziału 60095 Pozostała działalność; 
2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
3) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe; 
4) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdziału 75495 Pozostała 
działalność;  

5) Działu 757 Obsługa długu publicznego, rozdziału 75702 Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki; 

6) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
7) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

do spraw orzekania o niepełnosprawności; 
8) Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 Wpływy 

i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXX/283/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 3 do protokołu. 

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym na rok 2021 realizowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian  
w planie finansowym na rok 2021 realizowanym przez Powiatowy Inspektorat  
Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków 
w zakresie zadań zleconych. 

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 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XXX/284/2021 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły 
podstawowe specjalne, rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

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 zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy SOSW). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1205/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 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 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków  
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801, rozdziału 80102, rozdziału 80195 i zostają 
dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2021 (dotyczy PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2021  
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała 
działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału, podaje do publicznej wiadomości kwartalną 
informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę 
deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, o których mowa w art 60. 

Dochody po zmianach na dzień 31 marca 2021 r. ustalone w wysokości 76 373 004,74 zł 
zostały wykonane na kwotę 24 171 247,94 zł, co stanowi 31,65 % planu, w tym: 
– dochody bieżące ustalone w wysokości 73 254 917,97 zł zrealizowano na kwotę 

21 568 156,80 zł (29,44 % planu), 
– dochody majątkowe ustalone w wysokości 3 118 086,77 zł zostały zrealizowane 

na kwotę 2 603 091,14 zł (83,48 % planu). 

Przychody na dzień 31 marca 2021 roku zrealizowano na kwotę 19 436 782,30 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 31 marca 2021 r. ustalone na kwotę 85 706 897,97 zł 
zostały wykonane w wysokości 16 289 379,84 zł, co stanowi 19,01 % planu, w tym: 
– wydatki bieżące ustalone na kwotę 67 263 167,95 zł zrealizowane w wysokości 

15 956 057,44 zł, co stanowi 23,72 % planu, 
– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 18 443 730,02 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 333 322,40 zł, co stanowi 1,81 % planu. 

Rozchody zaplanowane na kwotę 54 081,00 zł, wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. 
nie były realizowane. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w pierwszym kwartale 2021 roku nie udzielono 
umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął informację 
o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za pierwszy kwartał 2021 r. 
oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 
w pierwszym kwartale 2021 roku. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 
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Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie podpisania umowy z Powiatem Zgierskim  
w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na działalność Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie 
przyjęcia pomocy finansowej na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Umowa jest konsekwencją Uchwały Nr XXX/298/21 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 
26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu 
Wschodniemu. Powiat Zgierski przekaże Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu środki 
finansowe na realizację zadań w 2021 r. związanych z orzekaniem o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności na rzecz mieszkańców Powiatu Zgierskiego. 
Wysokość tych środków nie przekroczy kwoty 100.000,00 zł. 
Płatność za jedno wydane orzeczenie ustalona zostaje w wysokości 111,00 zł (w tym 
także wniosek, który rozpoczyna procedurę). Obecnie całkowity koszt wydania jednego 
orzeczenia wynosi 291,00 zł, w ramach tej kwoty ze środków pochodzących z dotacji 
celowej z budżetu państwa pokrywany jest koszt 180,00 zł, natomiast ze środków 
z dotacji z budżetu Powiatu Zgierskiego pokrywany jest koszt 111,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzje 
o podpisaniu umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie przyjęcia pomocy finansowej 
na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy  
nr 102/2021 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmienionej Aneksem nr 1/2020 z dnia  
13 listopada 2020 r. zawartej z „INSTYLE” Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń,  
ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 

 (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 zmianę postanowień umowy nr 102/2021 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmienionej 
Aneksem nr 1/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zawartej z „INSTYLE” Dorota Danielczyk, 
Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu 
pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 

Pan Naczelnik przypomniał, że na wcześniejszych posiedzeniach Zarządu Powiatu 
informował o problemach, które wyniknęły w trakcie realizacji tego zadania.  

Dodał, że ww. zadanie było przewidywane do realizacji w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2020, a obecnie jest realizowane na podstawie jego „przeniesienia” 
do katalogu zadań niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 (na podstawie 
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Uchwały nr XXVI/253/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 
2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2020). W związku z tym, w ramach niniejszego zadania nie jest możliwe 
dokonanie zmian w zakresie jego finansowania, ponieważ opiera się na środkach 
zabezpieczonych w budżecie Powiatu w 2020 roku. 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że biorąc pod uwagę powyższe, podczas dzisiejszej 
Sesji, Rada Powiatu wyraziła zgodę na dokonanie zmian budżetu Powiatu po stronie 
wydatków obejmujących wprowadzenie do planu wydatków zadania inwestycyjnego  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna – etap II” z kwotą 250.000,00 zł. W ramach zabezpieczonej kwoty możliwe 
będzie dokonanie kolejnej zmiany umowy pozwalającej na wykonanie dodatkowych 
robót, które nie były powierzone Wykonawcy w zadaniu podstawowym. 

Pan Naczelnik poinformował, że przedstawiciel firmy INSTYLE Dorota Danielczyk,  
Nowy Bedoń złożył dodatkowy wniosek w sprawie, w którym wystąpił o zmianę terminu 
wykonania robót w związku z opóźnieniami wynikającymi z koniecznością realizacji 
zwiększonego zakresu robót. Pan Burzyński dodał, że w ramach tych robót zostanie 
wykonane umocnienie ścian oraz wprowadzenie do gruntu igłofiltrów mających 
doprowadzić do obniżenia lustra wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia,  
w zamian za proponowaną przez Wykonawcę robót metodę wygrodzenia ścianami 
szczelnymi placu robót i drążeniem bezpośrednio wykopu bez odpompowywania 
z wnętrza tego wygrodzenia (oferta złożona przez Wykonawcę na wykonanie tych prac 
zawierała kwotę 213 tys. zł netto). 

Wykonawca zaproponował, aby termin realizacji robót przedłużyć o 60 dni.  

W związku z tym, przedstawiciele Wykonawcy wraz z przedstawicielami Inwestora 
przygotowali protokół konieczności dotyczący zmiany umowy o roboty budowlane 
w ramach niniejszego zadania. W tym uzgodnieniu uznano za zasadne wydłużenie 
terminu zakończenia zamówienia o 21 dni, czyli o termin odpowiadający okresowi,  
w jakim Zamawiający nie mógł zapewnić stałego nadzoru geologicznego przy osuszaniu 
wykopu, tj. od dnia 8 kwietnia do dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Pan Naczelnik nadmienił, że roboty zostały rozpoczęte, nadzór jest prowadzony  
na bieżąco, lustro wody obniżono już o około 80 cm i obecnie nie ma żadnych objawów 
pogorszenia stanu konstrukcji mostu, na bieżąco są prowadzone pomiary osiadania  
tego obiektu. Od ubiegłego tygodnia zmierzono obniżenie jednej z podpór mostu 
o 2mm, które nie rzutuje na funkcjonowanie mostu. Jak dotąd przyjęta przez 
Zamawiającego metoda odnosi rezultaty. 
W protokole konieczności stwierdzono potrzebę wykonania robót remontowych 
podpór istniejącego obiektu mostowego z zabezpieczeniem odsłoniętego zbrojenia 
kładki oraz zabezpieczenie skarpy drogowej i samego mostu przed skutkami 
prowadzenia wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, grodzicami Larssena. 
Kopia pisma firmy INSTYLE Dorota Danielczyk, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Protokół konieczności stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, Pan Burzyński odczytał projekt uchwały 
Zarządu Powiatu, w której na podstawie protokołu konieczności z dnia 28 kwietnia  
2021 roku, wyraża się zgodę na zmianę postanowień umowy nr 102/2020 z dnia  
5 sierpnia 2020 r. zmienionej Aneksem nr 1/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zawartej 
z INSTYLE Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol 
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w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna”. 
Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu powierzonych robót budowlanych o wzmocnienie 
podpory oraz wykonanie niezbędnego zabezpieczenia istniejącego obiektu mostowego 
przed skutkami prac związanymi z posadowieniem przepustu objętych zadaniem  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna – etap II”. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 
Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Zbigniew Burzyński, na prośbę Pana Starosty, przedstawił informacje na temat 
zadań inwestycyjnych uwzględnionych na 2021 rok, w tym zadań w ramach wykazu 
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 
Pan Naczelnik poinformował, że w tym wykazie są dwie inwestycje, prowadzone 
przez firmę INSTYLE Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń: 

 „Wykonanie ciągu pieszego – jezdnego przy drodze powiatowej Nr 1150E 
w Gminie Nowosolna”, 

 „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E w Kruszowie”. 

Pan Burzyński nadmienił, że po wielu trudnościach związanych z uzgodnieniami 
wykonawczymi, przede wszystkim z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 
po zawarciu porozumienia i umowy, przedstawieniu projektu oraz uzgodnieniach 
projektów organizacji ruchu, w dniu 21 kwietnia 2021 r. uzyskano zgodę  
na przekazanie placu budowy wykonawcy zadania pn. „Budowa chodnika w drodze 
powiatowej Nr 3313E w Kruszowie”. 
Wprowadzono zmianę organizacji ruchu i rozpoczęto prace przygotowawcze 
polegające na korytowaniu nawierzchni przed wykonaniem kanalizacji deszczowej. 
Przy zaangażowaniu wykonawcy i sprzyjających warunkach pogodowych, pomimo 
opóźnień, zadanie może zostać ukończone w terminie. 

Jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych na 2021 rok, 
Pan Naczelnik poinformował, że 28 kwietnia 2021 r. zostały podpisane 3 umowy: 

 na wykonanie zadania: „Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego 
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”, zawarta z firmą 
PESTIM Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, cena: 1 752 566,22 zł. 
Termin realizacji zamówienia: 200 dni od daty zawarcia umowy, 

 na zadanie: „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy 
m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E”, zawarta z firmą STRADA s.c. Adam 
Olczak, Łukasz Piątek, 97-300 Piotrków Trybunalski, cena: 329 271,00 zł. 
Termin realizacji zamówienia: 70 dni od daty zawarcia umowy, 

 na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E 
(ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”, zawarta z „JAGEZ” Firma Transportowo 
Usługowa Zdzisław Jagiełło, 93-331 Łódź, cena: 553 555,34 zł. 
Termin realizacji zamówienia: 100 dni od daty zawarcia umowy. 
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Wykonawcy zadeklarowali rozpoczęcie prac w pierwszym tygodniu maja 2021 roku. 

Ponadto Pan Burzyński dodał, że przygotowywane są projekty na realizację zadań 
inwestycyjnych. W trakcie opracowania jest projekt budowy chodnika w drodze 
powiatowej nr 2926E w gminie Brójce (Budowa chodnika w drodze powiatowej  
nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa). Kolejnym zadaniem będzie projekt 
obejmujący przedłużenie chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w gminie Brójce, 
realizowanego w 2020 roku (Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej 
od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa). 
Pan Naczelnik nadmienił, że pozostaje również sprawa wykonania remontu mostu 
w Lisowicach, który planowany jest do realizacji dwuetapowo. W ocenie Pana 
Burzyńskiego część jezdna tego obiektu wykonana z drewna jest w złym stanie 
technicznym i wymaga naprawy. Przed podjęciem decyzji o remoncie, konieczne 
jest wykonanie analizy nośności tego obiektu. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni zapytała czy mamy informacje 
od Gminy Rzgów i Gminy Tuszyn na realizację inwestycji na drogach, dla których 
Inwestorem są Gminy, a Powiat współfinansuje te zadania? 

W odpowiedzi Pan Burzyński nadmienił, że informacje o przetargach pozyskiwane są 
z Biuletynów Informacji Publicznej tych Gmin. 

W przypadku Gminy Tuszyn w budżecie Powiatu zapisane jest zadanie polegające 
na wykonaniu nakładki na ul. Żeromskiego od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej, 
natomiast na tym samym odcinku Gmina planuje wykonanie budowy chodnika. 
W związku z tym w pierwszej kolejności należy ułożyć krawężnik przy drodze, przed 
rozpoczęciem prac asfaltowych w nawierzchni jezdni (aby zapobiec zniszczeniom 
nowej nawierzchni w przypadku późniejszego demontażu krawężnika). W związku 
z tym planowane jest koordynowanie prowadzonych prac z Gminą Tuszyn. 
Dodatkowo jeśli chodzi o to zadanie, Zakład Gazowniczy w Łodzi wystąpił do Gminy 
o umieszczenie gazociągu pod projektowanym chodnikiem. 

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

 rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-28 kwietnia 2021 r., 
– informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca, 
– wniosków o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 

wsparciu udzielonym przedsiębiorcom, 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 30 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu podpisał umowę z Powiatem Zgierskim w sprawie przyjęcia pomocy 
finansowej na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1203/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 (dotyczy jednostek: 
PINB, KP PSP, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, 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. 

b) Nr 1204/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy 
jednostki: PINB) – 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 1205/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału EiSS)  
 – 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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d) Nr 1206/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy SOSW) – 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 1207/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 (dotyczy 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. 

f) Nr 1208/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 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 1209/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy  
nr 102/2021 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmienionej Aneksem nr 1/2020 z dnia 
13 listopada 2020 r. zawartej z „INSTYLE” Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, 
ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo-
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – 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 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  …………...……...………………….. 


