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PROTOKÓŁ NR 182/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 2 lutego 2022 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. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni 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 Nr 181/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na wniosek Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji 
budżetowej w ramach zadań własnych. Proponowane zmiany dotyczą następujących 
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 
2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdziału 85446 Dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli, rozdziału 85495 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 2022 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 w zakresie zadań własnych na rok 2022 (na wniosek 
Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 



str. 2 

 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1635/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 lutego 
2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Zmiany dotyczą: Działu 801, rozdziału 80146, rozdziału 80195; Działu 854 Edukacyjna 
opieka wychowawcza; rozdziału 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 
rozdziału 85495 Pozostała działalność i zostają dokonane na podstawie wniosku 
złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostek: I LO, ZS nr 1, 
ZS nr 2, SOSW, PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2022 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach;  
2) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach;  
3) Zespołu Szkól Nr 2 w Koluszkach;  
4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 
5) Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Koluszkach. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli; 
2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 Dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony  
gruntów rolnych” w 2021 r. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni w 2021 r. 
z budżetu samorządu województwa łódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji grantów oraz prowadzenia spraw ochrony grantów 
rolnych”. 
Dotacja przyznana w kwocie 13 523,85 zł została wykorzystana w całości i rozliczona 
pod względem finansowo –księgowym. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację  
ww. zadania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  
w 2021 roku. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w 2021 roku. 

Dotacja przyznana w kwocie 85 000,00 zł została wykorzystana w całości i rozliczona  
pod względem finansowo –księgowym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z WFW PSP w 2021 roku i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni  
na realizację zadań publicznych w 2021 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat 
Łódzki Wschodni na realizację zadań publicznych w 2021 r. 

Dotacja przyznana z Gminy Koluszki w kwocie 156 400,00 zł została wykorzystana  
w całości i rozliczona pod względem finansowo –księgowym. 

Dotacja przyznana z Gminy Rzgów w kwocie 180 000,00 zł została wykorzystana  
w całości i rozliczona pod względem finansowo –księgowym. 

Dotacja przyznana z Gminy Tuszyn w kwocie 102 000,00 zł została wykorzystana  
w całości i rozliczona pod względem finansowo –księgowym. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia otrzymanych dotacji celowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki  
Wschodni na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych udzielonych na podstawie zawartych porozumień 
i umów przez Powiat Łódzki Wschodni w 2021 r. na realizację zadań z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Dotacje przyznane w kwocie 214 503,42 zł zostały wykorzystane w całości i rozliczona 
pod względem finansowo –księgowym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia udzielonych dotacji celowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego  
z drogi – samochód osobowy marki Renault Twingo o nr rej. EL 06262. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na likwidację samochodu osobowego marki Renault Twingo o nr rej. EL06262 o numerze 
nadwozia VIN: VFlC066M522440294, przejętego na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, 
poprzez przekazanie do zniszczenia. 

Ocena stanu technicznego ww. pojazdu wydana przez Rzeczoznawcę Samochodowego 
Pana Tadeusza Skorupskiego wykazała, że samochód jest niesprawny technicznie  
i nie nadaje się do użytkowania, a jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. 
W związku z tym Komisja ds. kwalifikowania pojazdów przejętych na podstawie 
orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przyjęcie wybranego sposobu likwidacji 
samochodu, poprzez jego zniszczenie. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził proponowany 
sposób likwidacji pojazdu usuniętego z drogi i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji 
deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie,  
gm. Andrespol”. 
(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 2022 r., 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 
dla zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – 
ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” – oznaczenie sprawy Or.272.1.4.2022. 

Kopia wniosku Przewodniczącego Komisji, kierowanego do Zarządu Powiatu stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

Pan Naczelnik nadmienił, że Powiat Łódzki Wschodni uzyskał dofinansowanie 
dla tego zadania w wysokości 150 000,00 zł z budżetu Gminy Andrespol, która wyraziła 
zainteresowanie uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w ciągu ul. Łódzkiej. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
robót budowlanych – budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 2911 E (ul. Łódzka w Justynowie, gm. Andrespol) na odcinku od wylotu 
do rzeki Miazgi do końca kanału deszczowego w rejonie ul. Hulanki (węzeł nr 8). 
Realizacja zadania obejmuje wykonanie kanału deszczowego na długości 238 m  
wraz z wpustami deszczowymi a także wylotu kanału deszczowego do rzeki Miazgi  
z umocnieniem dna i skarp rzeki w rejonie wylotu. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia  
na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 

Zamówienie należy wykonać w terminie 150 dni od daty zawarcia umowy. 

Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę zdolności technicznej  
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie co najmniej trzy świadczenia obejmujące wykonanie robót kanalizacyjnych 
w zakresie odwodnienia dróg publicznych o wartości co najmniej 100 000,00 zł 
brutto każde. 

b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalności uprawniającej do kierowania 
robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z lub uprawnieniami do robót  
w zakresie sieci kanalizacyjnych, umożliwiającą realizację zamówienia  
na odpowiednim poziomie jakości. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 
2 500,00 zł. 

Termin składania ofert: 18 lutego 2022 r. do godz. 9:00. 

Zamawiający określa Kryteria ocen oferty Wykonawcy i wagę kryteriów: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %, 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 36 miesięcy – waga: 40 %. 

W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalono zabezpieczenie  
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
tryb udzielenia zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść 
ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego zawodów „Pucharu Polski Psich Zaprzęgów–Rybakówka Cup”. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji  
poinformował, że w dniu 25 stycznia 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Łodzi 
wpłynęła pisemna prośba Klubu Sportowego „Alaska” o wyrażenie zgody na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego zawodów „Pucharu Polski Psich 
Zaprzęgów – Rybakówka Cup”, organizowanego przez ten Klub. 

Pan Kierownik nadmienił, że Pan Bartłomiej Sobecki – założyciel i Prezes ww. Klubu 
w 2020 roku został uhonorowany Nagrodą Starosty Łódzkiego Wschodniego 
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2019 roku, w kategorii: wyścigi psich zaprzęgów. 

W związku z tym, Pan Tobiasz Puchalski zarekomendował Zarządowi wyrażenie  
zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego zawodów  
„Pucharu Polski Psich Zaprzęgów–Rybakówka Cup” i przeznaczenie z budżetu  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych do kwoty 1 000,00 zł  
na zakup pucharów dla zwycięzców poszczególnych konkurencji w ramach realizacji  
tego zadania. 

Zawody odbędą się w dniach 26 – 27 marca 2022 r. w obiekcie rekreacyjno-
wypoczynkowym „Rybakówka, Święty spokój” i leśnych tras Nadleśnictwa Kolumna  
na terenie gminy Tuszyn. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego tych zawodów i podjął 
w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

14. Informacja z przebiegu XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2022 r. w trybie zdalnym. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z ustnym wnioskiem o wprowadzenie do budżetu Powiatu Łódzkiego  
Wschodniego na 2022 rok nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nawierzchni bitumicznej 
drogi nr 2923E w gminie Brójce od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości 
Wygoda”. 
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Pani Wicestarosta poinformowała, że na odcinku około 600m został wykonany 
chodnik i w przyszłym roku ma zostać poprowadzona kanalizacja, dlatego 
proponuje się opracowanie dokumentacji, aby w 2023 roku, po wykonaniu 
kanalizacji było możliwe położenie nawierzchni bitumicznej na tej drodze. 

W odniesieniu do zgłoszonego wniosku, Pan Starosta poinformował, że sprawa 
zostanie rozpatrzona i będzie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu.  

2) Pan Starosta przedstawił sprawę, dotyczącą wywłaszczania gruntów w związku 
z realizacją projektu przez firmę MODUS na zlecenie Gminy Rzgów, w ramach 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRiD) na podstawie ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. „specustawa drogowa”. 
Do Starostwa Powiatowego w Łodzi zgłosił się mieszkaniec miejscowości Kalino, 
który jest zainteresowany tą sprawą, ponieważ jego nieruchomość o powierzchni 
około 0,5 ha podlega wywłaszczeniu, w związku z zamiarem usytuowania  
na tym obszarze zbiornika na wodę gruntową (napływającą z pobocza i jezdni 
drogi powiatowej). Właściciel tej działki nie zgadza się na taką propozycję, 
tym bardziej, że właściciel sąsiedniej nieruchomości jest zainteresowany  
sprzedażą swojej działki na rzecz Gminy Rzgów, aby na tej działce został 
zlokalizowany zbiornik na wodę. 
Pan Starosta poinformował, że uzyskano w tej sprawie opinię Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego, która wyraziła poparcie dla właściciela nieruchomości, 
ponieważ wywłaszczenie tych gruntów spowoduje pozbawienie go źródła 
utrzymania z działalności rolniczej. 

Ponadto otrzymano kopie podpisów ponad 150 mieszkańców tej miejscowości, 
którzy popierają właściciela przedmiotowej nieruchomości. Mieszkańcy wyrażają 
sprzeciw wobec planowanej budowy chodnika w tym rejonie, jeżeli to wymaga 
takiego rozwiązania projektowego, w ramach którego mieszkaniec Kalina miałby 
zostać pozbawiony źródła utrzymania. Odbyło się w tej sprawie spotkanie 
Burmistrza Rzgowa z mieszkańcami Kalina, którzy popierają zainteresowaną 
sprawą osobę. 

W związku z tym, ze Starostwa Powiatowego w Łodzi do Gminy Rzgów zostanie 
przesłane wystąpienie z propozycją, aby Gmina znalazła inny sposób rozwiązania 
projektowego dla odwodnienia tej drogi powiatowej, a w przypadku braku 
możliwości rozwiązania tego problemu w sposób zadowalający dla stronę 
(zgłaszającego sprawę mieszkańca miejscowości Kalino), aby zrezygnowała  
z wykonania tej inwestycji. 

W odniesieniu do omawianego zagadnienia, Pani Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz 
– Członek Zarządu Powiatu nadmieniła, że sprawa nie była jej wcześniej znana. 

Pani Wicestarosta dodała, że chodnik jest projektowany na odcinku od remizy 
strażackiej w miejscowości Kalino, w kierunku miejscowości Kalinko. 
Wątpliwości budzi budowa zbiornika retencyjnego oddalonego od drogi 
powiatowej, która byłaby w ten sposób odwadniana. Właściciel nieruchomości  
w Kalinie posiada gospodarstwo rolne, które jest źródłem utrzymania dla niego  
i jego rodziny, prowadzi produkcję towarową i zwierzęcą; zamierzał powiększyć 
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i rozwijać swoje gospodarstwo, natomiast pozbawienie go nieruchomości 
ograniczy funkcjonowanie gospodarstwa i rozwoju działalności rolniczej. 
Tak jak wspominał Pan Starosta, mieszkańcy Kalina złożyli petycję w tej sprawie, 
skierowaną do Burmistrza Rzgowa. 

Pan Starosta wraz z Panią Wicestarostą jednoznacznie popierają właściciela 
nieruchomości w Kalinie, uważają, że proponowane rozwiązanie projektowe 
dotyczące sposobu odwodnienia drogi powiatowej będzie krzywdzące dla tego 
mieszkańca. W związku z tym należy zastosować inne rozwiązanie. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że ww. projekt był planowany do realizacji na rok 2021 
za kwotę 30 000,00 zł i nie został zrealizowany. Umowa z wykonawcą została 
zawarta w styczniu 2022 r . a koszt realizacji tego przedsięwzięcia ma wynieść 
kwotę 200 000 zł przewidzianą w budżecie Gminy Rzgów. 

Pani Wicestarosta wspomniała, że Gmina Rzgów zamierza przekazać ten projekt 
w formie pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu uznał za konieczne znalezienie innego 
rozwiązania, aby nie budować zbiorników retencyjnych dla odwodnienia chodnika 
w środku pola uprawnego. Konieczne jest zdrożenie rozwiązania, które będzie 
kompromisowe dla społeczności Kalina i dla Gminy Rzgów. 

W związku z omawianym zagadnieniem, do Burmistrza Rzgowa zostanie 
wystosowane pismo w przedmiotowej sprawie. 

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

1) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1635/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na wniosek 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1636/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2022  
(na wniosek 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1637/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy 
jednostek: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP) – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1638/2022 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej 
otrzymanej przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania  
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych” w 2021 r. – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1639/2022 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  
w 2021 roku – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

f) Nr 1640/2022 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych na podstawie zawartych umów przez Powiat Łódzki Wschodni  
na realizację zadań publicznych w 2021 r. – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

g) Nr 1641/2022 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez Powiat Łódzki 
Wschodni na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej  
oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r. – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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h) Nr 1642/2022 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego  
z drogi – samochód osobowy marki Renault Twingo o nr rej. EL 06262 – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

i) Nr 1643/2022 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji 
deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, 
gm. Andrespol” – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

j) Nr 1644/2022 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez  
Starostę Łódzkiego Wschodniego zawodów „Pucharu Polski Psich Zaprzęgów – 
Rybakówka Cup” – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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


