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PROTOKÓŁ NR 201/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 4 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

90 – 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, 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 200/22 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu,  
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026 oraz dokonanie zmian  
w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026, przedstawionych 
w załącznikach do Uchwały Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026. 

Proponowane zmiany w ramach planowanych dochodów i wydatków w roku 2022 
obejmują zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł w związku ze zwiększeniem pomocy 
finansowej z budżetu Gminy Brójce na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja 
odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”. 
Zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć polegają na zwiększeniu limitu wydatków  
w roku 2022 o kwotę 500.000,00 zł na realizację tego przedsięwzięcia. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2022 roku, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 25.664.644,66 zł. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą, zgodnie z omówionym projektem uchwały Rady Powiatu, 
stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2022. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022, w którym proponuje się dokonanie 
zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2022 rok ogółem o kwotę 500.000,00 zł, zmian w planie wydatków bieżących 
oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok ogółem o kwotę 500.000,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmiany: 

 planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów  
w 2022 r., 

 planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w 2022 r., 

 planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku 
przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Omawiany projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku  
ze zwiększeniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce o kwotę 500.000,00 zł  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych  
nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”. 

Planowane nakłady inwestycyjne w 2022 roku na realizację przedmiotowego zadania 
wynoszą 7.500.000,00 zł, a źródłem finansowania są środki pochodzące z: 

 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Brójce – kwota 
4.750.000,00 zł, 

 budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego– kwota 2.125.000,00 zł, 

 budżetu Gminy Brójce – kwota 625.000,00 zł. 

Dodatkowo proponuje się zmniejszenie planu dotacji o kwotę 27.522,00 zł 
i przeznaczenia jej na realizację zadań statutowych w ramach działu 600 Transport 
i łączność, rozdziału 60095 Pozostała działalność, co jest związane z wyłączeniem  
(na wniosek Gminy Brójce) z porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Brójce 
zadania zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Brójce, odcinków drogi 
powiatowej Nr 1164E, na których prowadzona jest inwestycja pn. „Budowa drogi 
wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie Gminy Brójce”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 



str. 3 

 

6. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację przyłączy 
telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2912E Wola Rakowa 
i Romanów oraz drogi powiatowej nr 1512E w Pałczewie. 
(referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na lokalizację przyłączy telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej  
nr 2912E Wola Rakowa i Romanów oraz drogi powiatowej nr 1512E w Pałczewie. 

Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek TOYA Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29,  
90-554 Łódź na lokalizację przyłączy telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 2912E – działka o numerze ewid. 297/2 w obrębie Wola Rakowa,  
gmina Brójce i działka o numerze ewid. 156/1 w obrębie Romanów, gmina Rzgów  
oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1512E – działka o numerze ewid. 140/2 
w obrębie Pałczew, gmina Brójce. Projekt decyzji stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydaniu 
zezwolenia na lokalizację przyłączy telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 2912E Wola Rakowa i Romanów oraz drogi powiatowej nr 1512E  
w Pałczewie. 

7. Podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2912E w Woli Rakowej w celu prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem zjazdu. 

 (referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica przedstawiła projekt decyzji w sprawie wydania zezwolenia  
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2912E w Woli Rakowej w celu 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zjazdu. 

Sprawa dotyczy wydania zezwolenia na wniosek osoby fizycznej, na zajęcie pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 2912E – działka o numerze ewid. 110/1 i 46/2  
w obrębie Wola Rakowa, gmina Brójce w celu prowadzenia robót związanych  
z budową zjazdu do działki o numerze ewid. 110/3 w obrębie Wola Rakowa, gmina 
Brójce – zajęcie łącznie 50,00 m2 pobocza w dniu 6 maja 2022 r. 
Opłata z tym związana wynosi 300,00 zł. 
Projekt decyzji stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Po zapoznaniu się przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję  
o wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2912E w Woli 
Rakowej w celu prowadzenia robót związanych z wykonaniem zjazdu. 

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach za rok 2021. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w której zaproponowano przyjęcie 
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sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”  
w Koluszkach ul. Pomorska 5, za 2021 rok oraz pozytywną ocenę działalności  
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 

Pani Dyrektor przypomniała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki,  
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii 
zajęciowej, jednostka prowadząca warsztat składa Powiatowi roczne sprawozdanie  
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu. 

W sprawozdaniu uwzględniono m.in. informacje dotyczące: zadań realizowanych 
przez Warsztat; liczby uczestników z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, 
okresu pobytu w Warsztacie Terapii Zajęciowej, wykształcenia, frekwencji na zajęciach; 
form i metod działalności rehabilitacyjnej realizowanych przez Warsztat (w tym: 
rodzaje pracowni, kółka tematyczne, zajęcia uzupełniające, metody i formy terapii) 
oraz promocji placówki. 

Na działalność Warsztatu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyła kwotę w wysokości 1.216.877,00 zł. 

Sprawozdanie stanowi podstawę do dokonania przez Powiat corocznej oceny 
działalności warsztatu w oparciu o przedłożone sprawozdanie oraz przeprowadzone 
przez PCPR postępowanie sprawdzające. 

Pani Dyrektor zaproponowała, aby ocenić pozytywnie działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Razem”. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w omawianej 
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w sprawozdaniu, stanowiącym załącznik 
do niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu. 

9. Podpisanie aneksu do umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie 
aneksu do umowy Nr 1/96 z dnia 17 stycznia 1996 r. o utworzeniu warsztatu terapii 
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „RAZEM” jako jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach. 

Zmiany ujęte w aneksie proponowane przez WTZ w Koluszkach dotyczą zwiększenia 
ilości etatów instruktorów terapii zajęciowej z 6,5 etatu do 7 etatów oraz zmniejszenia 
ilości etatu sprzątaczki z 1 etatu do 1/2 etatu. 
Ilość etatów ogółem pozostanie na niezmienionym poziomie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał 
aneks do umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania przez Dom Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w ramach 
projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik poinformowała o naborze wniosków w ramach konkursu Urzędu 
Marszałkowskiego „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, w ramach którego 
zarezerwowano dla samorządów 3 mln zł. Jedna gmina może w konkursie ubiegać się 
maksymalnie o kwotę 150 000,00 zł na uatrakcyjnianie przestrzeni dla mieszkańców. 
Projekty w konkursie można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego do dnia 6 maja 2022 roku. 

W związku z tym, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Łódzkiego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonej na dofinansowanie 
realizacji zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie  
rozwoju zielonej infrastruktury w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem 
Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”. 

Zaproponowano, aby do podpisania umowy o przyznaniu pomocy finansowej, 
upoważnić Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz Panią Ewę Wawrzonek – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie 
przedmiotowego wniosku i podjął w omawianej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

11. Przedstawienie informacji na temat postępowania pn. „Modernizacja odcinków  
dróg powiatowych Nr 2925E i Nr 2926E na terenie gminy Brójce”.  
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, jako Przewodniczący Komisji przetargowej powołanej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego, 
przedstawił informacje na temat prowadzonego postępowania: „Modernizacja 
odcinków dróg powiatowych nr 2925E i Nr 2926E na terenie gminy Brójce”. 
Nadmienił, że w ramach trzykrotnego ogłaszania tego przetargu, nie doszło 
do wyłonienia oferenta. Z tego powodu w dniu 25 kwietnia 2022 r. Zarząd Powiatu 
na wniosek Komisji Przetargowej zatwierdził tryb udzielenia zamówienia publicznego 
z wolnej ręki oraz projekt zaproszenia do negocjacji na wykonanie tego zadania. 

Pan inspektor poinformował, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. Rząd przyjął uchwałę, 
która wprowadza zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji 
Strategicznych. Powyższe zmiany powodują, że samorządy mają 9 miesięcy 
na ogłoszenie przetargów, licząc od dnia otrzymania wstępnej promesy inwestycyjnej 
(przed zmianą było to 6 miesięcy). Zmiana dotyczy również wydłużenia okresu 
na podpisanie umowy z wykonawcą. 
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Pan inspektor Pietrzko dodał, że jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały 
dofinansowanie z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, mogą ogłosić 
postępowania zakupowe najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2022 roku. 

W związku z tym, Pan Krzysztof Pietrzko w imieniu Komisji Przetargowej poinformował 
Zarząd Powiatu, że istnieją przesłanki do ponownego przygotowania ogłoszenia 
zamówienia w trybie podstawowym. 

Kopia pisma skierowanego do Zarządu Powiatu, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

W nawiązaniu do omawianych aspektów, dyskutowano na temat procedur,  
w ramach których prowadzono niniejsze postępowanie, na temat zasadności 
ponownego ogłaszania przetargu lub prowadzenia tego zamówienia w trybie z wolnej 
ręki (również w kontekście braku podmiotów chętnych do realizacji tego zadania) 
w ogłaszanych 3 krotnie przetargach nieograniczonych w trybie podstawowym. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje oraz stwierdził,  
że nie należy odstępować od trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki  
i należy przystąpić do zaplanowanych negocjacji z Wykonawcą. Jest to zgodne z prawem 
(art. 305 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). 

Pan Starosta oraz Pani Skarbnik potwierdzili przeprowadzenie takich rozmów  
z firmami, które nie wykazały zainteresowania oraz z firmą Anna Maria Fijałkowska 
"ANDRO" z Koluszek, która wykazała zainteresowanie realizacją przedmiotowego 
zamówienia publicznego. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu poinformowała o rozmowie 
z Panem Tadeuszem Walasem – Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, 
zainteresowanym kiedy będzie ogłoszony przetarg na modernizację dróg 
powiatowych na terenie gminy Tuszyn. 

W związku ze zgłoszonym zagadnieniem, dyskutowano na temat możliwości 
realizacji przedsięwzięć na drogach powiatowych na terenie gminy Tuszyn. 



str. 7 

 

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach. 

2) Zarząd Powiatu podjął decyzje o wydaniu zezwolenia: 
a) na lokalizację przyłączy telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 2912E Wola Rakowa i Romanów oraz drogi powiatowej nr 1512E w Pałczewie, 
b) na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2912E w Woli Rakowej w celu 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zjazdu. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami na temat postępowania pn. „Modernizacja 
odcinków dróg powiatowych Nr 2925E i Nr 2926E na terenie gminy Brójce”. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 
a) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2022 – 2026; 
b) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022; 
c) w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach 

za rok 2021. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1764/2022 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie  
pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania przez Dom 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury  
w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne 
naturze” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

Marta Stasiak    …………...……...………………….. 

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz …………...……...………………….. 


