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Protokół Nr XX/2020 
z XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

która odbyła się w dniu 18 czerwca 2020 r. 
w trybie zdalnym 

 
Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:00 i trwała do godziny 14:55.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 17 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
 
 
 
Pkt 1. porządku obrad – Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył  
obrady XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która została zwołana na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 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. Przewodniczący poinformował, że obrady odbędą się w trybie zdalnym, przy użyciu 
Systemu Rada oraz komunikatora Skype.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przystąpi do głosowania „Sprawdzenie zalogowania się 
radnych”, aby stwierdzić prawomocność obrad. 
 
Przewodniczący na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdził, że w chwili obecnej 
zalogowanych w systemie jest 16 radnych i  obrady są prawomocne (imienny wykaz głosowania 
radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 
 
Na wstępie nastąpiło uroczyste wręczenie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie 
osiągnięcia sportowe w 2019 roku. Laureatami tegorocznych Nagród zostali mieszkańcy powiatu 
łódzkiego wschodniego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym 
lub międzynarodowym w 2019 roku: 
- Pan Jędrzej Hasiura – w lekkiej atletyce (biegi średniodystansowe z przeszkodami), 
- Pan Krzysztof Pietrzyk – w lekkiej atletyce (biegi na średnich i długich dystansach), 
- Pan Bartłomiej Sobecki – w wyścigach psich zaprzęgów. 
  
 
Pkt 2. porządku obrad – Przedstawienie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian.  
 

Przewodniczący Rady przedstawił propozycję zmiany porządku obrad: 
 rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 

 rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Nie zgłoszono innych propozycji zmian porządku obrad. 
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia 
uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
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Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 1.   
Punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia 
uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.   
Punkt został wprowadzony do porządku obrad. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:  
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 
3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.   
5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok” – debata (druk 

nr 1).   
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum 

zaufania (druk nr 2). 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 (druk nr 3):  
a) przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok, 
b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
c) dyskusja, 
d) głosowanie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 (druk nr 4):  

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019, 
b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

za rok 2019, 
c) przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonej 

na dzień 31.12.2019 roku,  
d) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania 
budżetu za 2019 rok, 

e) przedstawienie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego,  

f) dyskusja, 
g) głosowanie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2019 rok (druk nr 5):  

a) przedstawienie wniosku oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2019 rok, 
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b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok, 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat projektu uchwały w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok, 

d) dyskusja, 
e) głosowanie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 6 w II). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 7).    

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 8).    

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 9).    

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz  Wsparcia  Państwowej 
 Straży Pożarnej (druk nr 10).    

15. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 
16. Zamknięcie XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

 
 
 
Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.  
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XIX/2020 z XIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
 
Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.  
 
Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami (załącznik nr 5 
do protokołu).  
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do sprawozdania z pracy Zarządu 
Powiatu. 
 
Pan radny Jarosław Sobieszek (w formie komentarza pisemnego). 

 „Panie Przewodniczący, chciałbym się odnieść do pkt 10 i 11 z prac Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 28 maja 2020 r. dotyczącego przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2019 r. Chcę podziękować Pani naczelnik 
Małgorzacie Szelest i Pani inspektor Renacie Niedzielskiej za przekazanie informacji i opinii 
wypracowanej na posiedzeniu Powiatowej Radzie Sportu w dniu 21 maja 2020 r. Zarządowi 
za zaakceptowanie opinii i przyznanie w jednakowym stopniu Nagrody w kwocie 800 zł brutto. 
Pan Jędrzej Hasiura (lekkoatletyka - biegi średniodystansowe z przeszkodami), Pan Krzysztof 
Pietrzyk (lekkoatletyka - biegi na średnich i długich dystansach), Pan Bartłomiej Sobecki (wyścigi 
psich zaprzęgów). Panowie reprezentowali Nasz Powiat w zawodach na szczeblu Mistrzostwa 
Polski czy Mistrzostwa Świata.” 

 
Pan radny Mariusz Kotynia poprosił o informację w sprawie zdjęcia statusu pomnika przyrody 
na terenie gminy Koluszki. 
 
Pan Starosta odpowiedział, że wniosek o zdjęcie statusu pomnika przyrody dotyczy obumarłego 
drzewa na terenie DPS w Lisowicach, które należy usunąć. 
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W związku z tym, że nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady zamknął punkt. 
 
 
Pkt 5. porządku obrad – Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2019 rok” – debata. 
 
Przedstawiony „Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok” stanowi załącznik nr 6 
do protokołu.  
 
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni powiedział, że Raport o stanie Powiatu jest jeszcze 
nowością dla wszystkich, gdyż jest to nowy obowiązek samorządów wprowadzony od bieżącej 
kadencji. Raporty mają być przedstawiane każdego roku, a dotyczą podsumowania działalności 
organu wykonawczego – Zarządu Powiatu w poprzednim roku, w szczególności realizacji polityk, 
programów i strategii, czy też realizacji uchwał Rady Powiatu. Raport o stanie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2019 rok został przygotowany i przedstawiony Radzie Powiatu. Szczegóły 
co do realizacji zadań zostały przedstawione w tym materiale.  
Pan Starosta przytoczył powiedzenie „Kto nie rozwija biznesu, ten go traci”. Dla Pana Starosty 
i Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe w Łodzi i jednostki organizacyjne Powiatu są elementami 
biznesu, które mają ogromne znaczenie w rozwoju gospodarczym Powiatu, również regionu 
i częściowo kraju. Kilkanaście jednostek powiatowych i ponad pięciuset pracowników wymaga 
od Zarządu podejścia biznesowego. Znaczenie naszego Powiatu jest coraz większe, z uwagi na to, 
że wiele ważnych spraw rozstrzyga się właśnie na poziomie Powiatu. Szczególnie pokazał to 
tegoroczny okres pandemii, kiedy praktycznie nie zaprzestaliśmy działalności, zajęliśmy się obsługą 
interesantów, którzy załatwiali sprawy w Wydziałach. Pan Starosta podziękował Pani Wicestaroście, 
Pani Skarbnik, Naczelnikom, że potrafili tak zorganizować pracę w Starostwie, jak również 
na stanowiskach pracy w gminach, że ta obsługa, z pewnymi utrudnieniami, ale odbywała się 
praktycznie na bieżąco.  
Mocną stroną naszego Powiatu są jego Mieszkańcy, którzy biorą odpowiedzialność za swoje małe 
ojczyzny.  
Pan Starosta powiedział, że wielokrotnie spotyka się z Panią Skarbnik, Panią Wicestarostą 
i pozostałymi Członkami Zarządu, w różnych sytuacjach związanych z odbiorami inwestycji, czy 
bezpośrednio jesteśmy zapraszani na te spotkania, żeby usłyszeć słowo „dziękuję”. W trakcie tych 
spotkań dowiadujemy się, że oprócz tego, co zrobiliśmy, są również inne wymagania. Pan Starosta 
powiedział, że Zarząd na ogół życzliwie podchodzi do tych spraw, szuka środków i możliwości 
współfinansowania przez gminę lub inne instytucje np. Ministerstwo Infrastruktury, czego dobitnym 
przykładem jest chociażby kwota 218 tys. zł, które Powiat uzyskał w tej chwili na kładkę 
w Byszewach. Wreszcie będzie można rozpisać przetarg na tę inwestycję w tym roku. Problemem 
Powiatu jest niewielki budżet, przez co nie można zrobić tyle, ile by się chciało i tyle, ile oczekują 
mieszkańcy.  
Pan Starosta zwrócił uwagę, że spoglądając do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu i opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na temat wykonania budżetu, to wskaźniki mówią same 
za siebie. Większość powiatów w tym kraju ma olbrzymie problemy z zachowaniem równowagi 
pomiędzy realizacją dochodów własnych, a wydatkami bieżącymi. Na ogół jest tak, że wydatki 
bieżące są znacznie wyższe, niż dochody bieżące.  
Per saldo budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego zamknął się nadwyżką. Polityka, jaką prowadzi 
Zarząd Powiatu w zakresie finansów jest taka, aby dwa bardzo ważne zadania dotyczące budowy 
tunelu pod torami w Gałkówku i w Bedoniu mogły być bezproblemowo zrealizowane. Są to duże 
nakłady. Gmina Andrespol, jeśli chodzi o tunel w Bedoniu, uzyskała zapewnienie dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządowych w 2023 roku na ponad 4 mln zł, natomiast o środki na drugi tunel 
będziemy się starali. 
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Pan Starosta zwrócił uwagę na wskaźniki ekonomiczne, wskaźniki finansowe i zadłużenie Powiatu 
na poziomie zaledwie 0,19%, wynoszące 126 tys. zł. Zadłużenie wynika z warunków określonych przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy przydzielaniu środków 
na zadania z zakresu ochrony środowiska.  
Mając na uwadze Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu i zadania dotyczące budowy tuneli, 
Zarząd dąży do utrzymania stabilności budżetu.  
Jak powiedział Pan Starosta, do szczególnych wyzwań należy pomoc społeczna i oświata. Na oświatę, 
przy zmniejszającej się subwencji, Powiat dołoży z własnych środków ponad 2,5 mln zł. Oświata, 
pomoc społeczna i bezpieczeństwo będą determinować działalność bieżącą i inwestycyjną Powiatu 
oraz możliwości realizowania zadań własnych. Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2019 rok na pewno daje pełny obraz ogólnej sytuacji. Osoba, która wnikliwie przeczytała raport, 
nie będzie miała podstaw, by go krytykować. Materiały i sposób opracowania są rzetelne, czytelne 
i dołożono wszelkiej staranności, żeby w Raporcie znalazły się zadania, które są w Powiecie 
realizowane.  
 
Informacja w zakresie realizacji zadań własnych, a także zadań zleconych i powierzonych rozliczonych 
na koniec roku 2019, pozwoli podjąć decyzję o udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu, 
o co Pan Starosta w imieniu Zarządu Powiatu poprosił.  
  
Treść „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok” przybliżyła Pani Iwona Walter-
Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu. Przypomniała, że Raport został sporządzony zgodnie z wymogami  
art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym oraz Uchwały Nr V/61/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Raport zawiera informacje dotyczące podsumowania prac Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 r. w szczególności w zakresie realizacji polityk, strategii i programów, uchwał Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego oraz budżetu Powiatu.  
Pani Sekretarz zwróciła uwagę na fakt, że Powiat Łódzki Wschodni rozwija się. W 2019 r. nastąpił 
wzrost liczby mieszkańców Powiatu o 474 osoby w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
 
Raport zawiera informację na temat realizacji dokumentów strategicznych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2019 roku, którymi są: „Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2015 – 2022”, „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022” oraz 
„Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2017-2022”, a także realizacji programów i polityk, 
które zostały przedstawione w treści opisu działalności w obszarach zadań publicznych. 
 
Pani Sekretarz poinformowała o realizacji zadań w.w. strategii, a następnie przedstawiła część 
Raportu opisującą działalność w obszarach zadań publicznych realizowanych przez Powiat Łódzki 
Wschodni w zakresie: 

 Edukacji publicznej, 

 Promocji i ochrony zdrowia, 

 Pomocy społecznej,  

 Wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, 

 Polityki prorodzinnej 

 Wspierania osób niepełnosprawnych, 

 Transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

 Kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

 Kultury fizycznej i turystyki, 

 Geodezji, kartografii i katastru, 

 Gospodarki nieruchomościami, 

 Administracji architektoniczno – budowlanej, 

 Gospodarki wodnej, 

 Ochrony środowiska i przyrody, 
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 Rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, 

 Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

 Ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 
przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 
życia, zdrowia ludzi i środowiska, 

 Przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

 Ochrony praw konsumenta, 

 Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, 

 Obronności, 

 Promocji powiatu, 

 Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450), 

 Telekomunikacji, 

 Inne, w tym realizacja zadania zleconego dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej  
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 
W treści Raportu podsumowana została realizacja uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 r., a następnie przedstawiona została realizacja budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 r. 
 
Pan Sławomir Sokołowski Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że w debacie nad Raportem 
o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego mogli wziąć udział mieszkańcy. Niestety mieszkańcy 
nie skorzystali z tej możliwości, nie było zgłoszeń do udziału w debacie. Przewodniczący zwrócił się 
do radnych, informując, że radni mają możliwość zabrania głosu w debacie, otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady odczytał wypowiedź Pani Radnej Edyty Waprzko. 

 „Panie Przewodniczący chciałabym przy okazji omawiania tego punktu podziękować bardzo 
serdecznie dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Aleksandrze Balcerak oraz 
wszystkim pracownikom PPP za ogrom pracy włożonej we współpracę z placówkami - o czym 
świadczy ilość przebadanych dzieci, ilość organizowanych szkoleń i spotkań wspierających 
pracowników szkół z terenu powiatu, jak również kompetencje i odpowiedzialne podejście 
do swoich obowiązków. W imieniu rodziców dziękuję również za troskę podczas pandemii 
i za zainteresowanie sie sprawami podopiecznych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję 
i życzę sukcesów w dalszej pracy”. 

 
Głos w debacie zabrał Pan radny Mariusz Kotynia, który stwierdził, że w sporządzenie Raportu 
włożono dużo pracy, gdyż sporo czasu zajęło przejrzenie Raportu, a przeczytanie zajęłoby jeszcze 
więcej. Dodał, że Raport dotyczy roku 2019 i dyskutując nad nim, powinniśmy się skupić 
na roku 2019.  
Pan radny zwrócił uwagę na kilka spraw. Jest mowa o wizjach, celach, które ten Powiat sobie postawił 
do realizacji. Pojawia się informacja o celach, które udało się zrealizować, a także informacja, 
że nie udało się zrealizować różnych zadań, które były celem, wizją powiatu, polegających 
na zniesieniu barier architektonicznych, termomodernizacji budynków, rewitalizacji, emisji gazów 
cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zużycia energii - to są sprawy ważne.  
Na str. 44 jest informacja o inwestycjach, co najbardziej interesuje mieszkańców. Pan Mariusz 
Kotynia stwierdził, że mówiąc o roku 2019 zgadza się w wielu kwestiach z Panem Starostą, natomiast 
w przypadku inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat, te inwestycje są skromne – 
kwota 2,4 mln zł są to środki skromne, które udało się na drogi przeznaczyć. Pojawia się też 
informacja, że zaledwie 50 tys. zł udało się przeznaczyć na projekty budowlane na drogach. Pan radny 
zwrócił uwagę, że bardzo mało środków pozyskano z zewnątrz. Jest to problemem tego Powiatu 
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odnosząc się do roku 2019. Drogi, które udało się zrealizować to tak naprawdę są prace na odcinkach 
100m, 200m, 300m, gdzieś 1,5km, choć niewątpliwie są ważne i nie można mówić, że bez znaczenia, 
bo tam gdzie te prace były wykonane, jest to olbrzymia sprawa dla mieszkańców i zapewne to 
doceniają. 
Pan Radny zwrócił uwagę na drobne błędy w treści powstałe na zasadzie „kopiuj-wklej”.  
Pan Mariusz Kotynia powiedział, że Powiat należy do szeregu stowarzyszeń, związków, w ramach 
których wspólnie występujemy o środki, albo podejmujemy jakieś starania. Pan Radny stwierdził, 
że nie wie, czy ze wszystkich tych związków Powiat korzysta, natomiast składka wynosi około 
15 tys. zł od każdego. Pan radny zapytał, czy ze wszystkich tych organizacji, stowarzyszeń w jakiś 
sposób korzystamy, czy mamy użytek z tego tytułu. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych w sprawie zabierania głosu w debacie, której czas jest 
nieograniczony.  
 
Pan radny Mariusz Kotynia odniósł się pozytywnie do działań Zarządu w zakresie odnowienia holu 
budynku Starostwa. Pan radny stwierdził, że dzisiaj, kiedy wchodzimy do Starostwa, trochę lepiej 
to wygląda, to niewątpliwie był dobry ruch, żeby odnowić wejście, żebyśmy poczuli się trochę lepiej 
wchodząc do budynku.  
 
Przewodniczący Rady dodał, że Pan Starosta dba o budynek. Pomieszczenia, z których korzysta 
Starostwo są odnawiane cały czas. Są to bardo dobre działania służące mieszkańcom i pracownikom. 
 
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni odniósł się do wypowiedzi na temat kwot 
na inwestycje drogowe przeznaczonych w 2019 r. Pan Starosta przypomniał, że w latach 2014-2018 
Powiat wspólnie z Gminami wykonał ogrom zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. 
Ze względu na to, że większość zadań zostało wykonanych, zakres prac na drogach zmniejszył się.  
W ciągu czterech lat poprzedniej kadencji wspólnie z gminami w różnym układzie inwestycji 
drogowych realizowanych przez Powiat lub przez Gminy, które Powiat współfinansował, wykonano 
za 53 mln zł, dlatego nie należy się dziwić, że w następnych latach nakłady na inwestycje drogowe 
będą trochę mniejsze.  
 
Pan Starosta przypomniał, że Powiat Łódzki Wschodni stara się kumulować środki na dwie bardzo 
ważne inwestycje drogowe dotyczące budowy tuneli pod torami kolejowymi. Ponadto 
przygotowanych jest kilka projektów drogowych w Gminie Tuszyn, w ramach których będziemy się 
starali robić tam ścieżki rowerowe i chodniki. W tym roku zaczynamy realizację zadania w Modlicy, 
na które został ogłoszony przetarg. Prace dotyczą wykonania projektu na chodnik i ścieżkę rowerową 
w Tuszynie w ul. Żeromskiego i w ul. Ściegiennego. W planach jest ul. Sadowa oraz inne ulice. Zakres 
robót jest bardzo poważny.  
Dla Gminy Nowosolna oprócz dwóch zadań, które będziemy się starali w tym roku realizować, 
na przyszły rok zaplanowane jest dokończenie ul. Byszewskiej.  
W 2019 roku trwały pewne prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji. Zakres robót 
wykonany na drogach powiatowych w latach 2014 – 2018 był tak ogromny, że nie było potrzeby, 
żeby robić coś ponad miarę. W tym roku wykonywanych jest dużo robót inwestycyjnych przez Gminę 
Rzgów. Będą robione dwa zadania inwestycyjne w gminie Nowosolna. Szereg prac jest 
zaplanowanych w również w Gminie Koluszki. W gminie Andrespol zadanie, które nas czeka, to 
budowa tunelu w Bedoniu. 
 
Wiemy, że mieszkańcy patrzą na to, jak wyglądają drogi powiatowe i nie mamy czego się wstydzić. 
Pan Starosta przypomniał, iż informował, że Powiat występował również o dofinansowanie 
przebudowy ul. Gajcego, rozpoczęto prace przygotowawcze, ale nie uzyskano dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Mimo tego Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu podjął decyzję 
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o ogłoszeniu przetargu i uzyskał również zapewnienie ze strony Pana Wójta Gminy Nowosolna, 
że wspomoże tę inwestycję kwotą 500 tys. zł.  
 
Pan Starosta podsumował, że stan dróg na ponad 220 km dróg powiatowych jest przyzwoity. Dróg 
do modernizacji pozostaje niewiele i jak przewiduje Pan Starosta, do końca kadencji z modernizacją 
wszystkich dróg powiatowych się uporamy.  
 
Jeśli uda się zrobić w tym roku ul. Gajcego w gminie Nowosolna, będzie to po jednej stronie ścieżka 
rowerowa, po drugiej stronie chodnik. Zostanie wykonana podbudowa pod nawierzchnię drogi, 
poszerzenie do 6 m. Odcinek drogi będzie wykonany w naprawdę ciekawym standardzie.  
 
Pan Starosta odniósł się do prac związanych z modernizacją budynku Starostwa 
przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi. Należą się podziękowania dla Pani Ewy Redmann – Naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego, która wraz ze swoim zespołem pracowników sprawnie zorganizowała 
warunki w budynku, w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony przed możliwością zarażenia się 
COVID-19.  
 
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni odniosła się do wypowiedzi Pana radnego 
Mariusza Kotyni i zapisu Raportu, że w 2019 roku Powiat Łódzki Wschodni nie realizował działań 
w ramach Zadania I.2.1. Pani Wicestarosta powiedziała, że Strategię Rozwoju Powiatu realizujemy 
do 2022 roku. Już wcześniej część tych zadań została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji, jak 
np. Rozbudowa i utrzymanie standardów w obiektach infrastruktury społecznej (DPS, ŚDS, itp.), 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, która miała miejsce w DPS w Lisowicach, 
Zniesienie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej,  
– dlatego rzeczywiście w 2019 roku takowych zadań w ramach tego celu operacyjnego nie było, 
co nie znaczy, że nie było ich wcześniej i nie będzie do końca realizacji Strategii do 2022 r.  
 
Pan Starosta odpowiedział następnie na pytanie dotyczące udziału Powiatu z związkach celowych. 
Jeśli chodzi o związek Powiatów Polskich, w skali roku Powiat płaci rocznie około 12 tys. zł za udział 
w tym Związku. Związek nie ma na celu udzielania nam pomocy w formie np. jakiejś dotacji na drogi, 
ponieważ utrzymuje się z naszych środków. ZPP uczestniczy praktycznie we wszystkich komisjach 
rządowych, komisjach wspólnych samorządu, gdzie Powiat jest bardzo szeroko reprezentowany przez 
ten Związek. Związek wypracowuje bardzo merytoryczne opinie. Opinie z posiedzeń komisji, jak 
również z posiedzeń Zarządu Związku przychodzą na bieżąco do Powiatów. Związek wykonuje 
pożyteczną pracę służąc nam poradą prawną i reprezentując nasze interesy na forum sejmowym, 
na forum senatu i na forum rządowym. 
Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego został w ubiegłym roku zlikwidowany. 
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – wcześniej korzystaliśmy ze środków ŁOM, jeśli chodzi 
o termomodernizację budynków DPS w Lisowicach. Na dzień dzisiejszy zadania, które są realizowane 
przez stowarzyszenie nie wpasowują się w zadania realizowane przez Powiat. Bardziej nastawione są 
na korzystanie ze środków przez gminy, które realizują kanalizację sanitarną, modernizację 
oświetlenia, bądź modernizują swoje obiekty typu świetlice wiejskie i inne obiekty. My takich zadań, 
jeśli chodzi o środki do sięgnięcia nie mamy. Środki, które mieliśmy na termomodernizację obiektów 
w wysokości ponad 3 mln zł przekazaliśmy Gminie Koluszki na wykonanie termomodernizacji 
budynku szkoły podstawowej i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 
Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, to realizujemy poprzez 
związek celowy utworzony w ramach tego stowarzyszenia olbrzymie zadanie na kwotę ponad 
8 mln zł, jeśli chodzi o informację przestrzenną z zakresu geodezji. Korzystamy ze środków unijnych 
w ramach tego związku celowego, który reprezentowany jest przez Panią Wicestarostę Ewę Gładysz, 
jako członka Zarządu tego Związku.  
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Prowadzone są dalsze działania związane z modernizacją ewidencji gruntów, zakupem dodatkowego 
sprzętu dla Geodezji. Usprawnienie funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii jest naszym 
„oczkiem w głowie”. W wyniku przeniesienia Wydziału Geodezji i Kartografii do siedziby Starostwa 
poprawie uległy warunki funkcjonowania Wydziału dla pracowników, jak również dla obsługi 
interesantów. Stworzyliśmy warunki pewności finansowej, jako Wydziału. Wcześniej PODGiK, jako 
jednostka organizacyjna był w trochę innych relacjach finansowych z Powiatem. Skrócono 
maksymalnie okres weryfikacji prac geodezyjnych, który trwa od 3 tygodni do 1 miesiąca. Staramy się 
szukać pracowników. Jesteśmy w kontakcie z Technikum Geodezyjnym w Łodzi, by namówić 
absolwentów szkoły do pracy w Starostwie.  
 
Pan Mariusz Kotynia podkreślił, że cały czas mówił o roku 2019 r., bo przedmiotem dyskusji jest 
raport za 2019 rok.  
Dodał, że pamięta spotkanie z geodetami rok temu, gdzie dużo było uwag do funkcjonowania 
Wydziału Geodezji i Kartografii i do rozwiązań, których brakowało w Wydziale głównie związanych 
z obsługą informatyczną. Geodeci, którzy często załatwiają sprawy w Starostwie faktycznie 
potwierdzają, że jest duży progres. Stwierdził, że jest ogromny sukces wdrożenia tych przedsięwzięć, 
natomiast trzeba stwierdzić, że byliśmy chyba ostatnim lub przedostatnim powiatem, któremu to się 
udało na terenie województwa.  Niewątpliwie jest to sukces, że udało się to zrealizować. 
 
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni wyjaśniła, że wiele Powiatów w trakcie zakupu 
geoportalu realizowało zakupy różnych modułów, w tym min. Powiat Łódzki Wschodni.  
 
Pan radny Sylwester Golus w nawiązaniu do zadań inwestycyjnych, które wykonuje Powiat, 
powiedział coś optymistycznego. Faktycznie, tak jak mówił Pan Starosta, wcześniej tych inwestycji 
było więcej, teraz jest może troszeczkę mniej, ale radny stwierdził, że nie zrażałby się tym, bo nie 
ze wszystkim tak jest, że od razu się wszystko ma. Odniósł się do swojego doświadczenia, gdzie 
pozyskiwano samochody strażackie dla OSP. Udało się pozyskać dla Gminy Tuszyn trzy nowe 
samochody, teraz będzie czwarty i na początku nie wszystko wychodziło, też były bardzo trudne 
chwile, ale wszystko się udało. Pan radny powiedział, że jest optymistycznie nastawiony, że przy 
dalszych staraniach Zarządu uda się wiele inwestycji wykonać w przyszłym roku, czy w latach 
następnych. 
 
Przewodniczący Rady dodał, że zgoda buduje i podziękował za głos radnego.  
 
Pan radny Mirosław Sójka powiedział, że 2019 rok był bardzo dobry dla Straży Pożarnej. Gminy 
pozyskały wozy. Pan radny pochwalił dobrą współpracę z Komendą.  
 
Przewodniczący Rady w związku z tym, że nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty oraz nie było 
więcej zgłoszeń ze strony radnych, zamknął punkt. 
 
  
Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego wotum zaufania. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprosił o przedstawienie opinii Komisji 
Statutowo – Regulaminowej do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego wotum zaufania. 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski poinformował, 
że zgodnie z zapisem art. 30a ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym, po zakończeniu debaty 
nad raportem o stanie Powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi 



10 

 

Powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada podejmuje 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.  
 
Z uwagi na fakt, że radni uczestniczą w sesji w trybie zdalnym, Przewodniczący Rady Pan Sławomir 
Sokołowski oraz Radca Prawny Pan Jerzy Gensler omówili sposób głosowania w przypadku, gdyby 
wystąpiły problemy techniczne z systemem do sporządzenia i utrwalenia imiennego wykazu 
głosowań radnych. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania i przystąpiono do głosowania. 
 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – 1, „wstrzymuję się” – 2. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował Panu Staroście i Zarządowi Powiatu otrzymania wotum 
zaufania, na co Zarząd niewątpliwie zasłużył. Pan Przewodniczący podziękował również Pani 
Sekretarz i Pani Skarbnik, które przyczyniły się do powstania Raportu o stanie Powiatu. 
 
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni podziękował za wotum zaufania i dodał, iż cieszy się, 
że Państwo Radni doceniają to, co Zarząd robi w tym Powiecie, razem z pracownikami i służbami, 
dla dobra mieszkańców Powiatu. 
 
 
Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019:  
 
a) przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku (załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 była zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
ustalonej na lata 2019 – 2023. W ciągu roku budżetowego 2019 następowało wiele zmian budżetu, 
co miało wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową roku 2019, który był rokiem bazowym. Zmiany, 
które były przewidywane w kolejnych latach, były także korygowane. Nastąpiły również zmiany 
przedsięwzięć ustalonych do realizacji w roku 2019 i kolejnych latach. W informacji 
o kształtowaniu się WPF zostały uwidocznione wszystkie zmiany, jakie miały miejsce podczas 
realizacji budżetu roku 2019, a także zmiany w przedsięwzięciach.  
W przypadku przedsięwzięć rozpoczętych w latach wcześniejszych, całe przedsięwzięcie zostało 
uwidocznione od początku realizacji w tejże informacji.  
 
Reguły wydatkowe i inne dotyczące wskaźników określonych w unormowaniach prawnych zawartych 
w ustawie o finansach publicznych zostały spełnione. W budżecie Powiatu na koniec 2019 roku 
nie wystąpił deficyt. Jest nadwyżka budżetowa i wolne środki za poprzednie lata. Za rok 2019 
pokazana została skumulowana nadwyżka budżetowa. Głównie związane jest to z przesunięciami 
realizacji zadań inwestycyjnych – mowa o budowie dwóch tuneli pod torami kolejowymi. Rada 
Powiatu podejmowała stosowne uchwały, które mówiły o przesunięciu zadania z roku 2019 i 2020  
na kolejne lata. Pani Skarbnik dodała, że realizacja budowy tuneli jest dość trudna, jeśli chodzi 
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o przygotowanie przedsięwzięć i możliwość przystąpienia do ich faktycznej realizacji. Zadania zostały 
opisane w informacji.  
Ustalone limity zobowiązań i limity wydatków nie zostały w żadnym przypadku przekroczone. 
W ujęciu tabelarycznym zostały przedstawione wyniki osiągnięte na koniec roku 2019, dotyczące 
poszczególnych zadań i przedsięwzięć, które były realizowane, w kontekście limitów wydatków, 
limitów zobowiązań, a także i wysokości faktycznych zobowiązań zaciągniętych i faktycznych 
wydatków zrealizowanych w roku 2019.  
 
 
b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna, 

 Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej poinformował, iż opinia Komisji jest 
pozytywna,   

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, iż opinia Komisji jest 
pozytywna, 

 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej poinformowała, iż opinia Komisji jest pozytywna,  

 Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa poinformowała, iż opinia Komisji 
jest pozytywna. 

 
 
c) dyskusja 
 
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję.  
Nie było głosów w dyskusji, ze strony radnych nie było pytań ani uwag, dyskusja została zamknięta. 
 
 
d) głosowanie 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – 1, „wstrzymuję się” – 1, nie wziął udziału w głosowaniu”  
– 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019.  
 
 
a) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 
 
Sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 (załącznik nr 12 do protokołu) 
omówiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
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Pani Skarbnik stwierdziła, że po przyjęciu sprawozdania finansowego przez Radę Powiatu można 
dokonać zamknięcia roku poprzedniego i wprowadzić bilans otwarcia w księgach roku 2020.  
 
Sprawozdanie finansowe Powiatu składa się z części: bilans organu, czyli bilans Powiatu, bilans łączny, 
czyli bilans łączny wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, a także służb, inspekcji i straży, 
rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), jest to związane z połączeniem wszystkich 
rachunków zysków i strat każdej jednostki organizacyjnej, służb, inspekcji i straży, a także zestawienie 
zmian w funduszu każdej jednostki. Dodatkowo, drugi rok z kolei, jest wprowadzona nowa informacja 
dodatkowa, która zawiera pełne spektrum przydatnych informacji zawartych w sprawozdaniu.  
 
Sprawozdanie organu, jakim jest Powiat Łódzki Wschodni – aktywa organu na dzień 
31 grudnia 2019 r. to kwota 12.549.051,41 zł. Budżet organu na dzień 31 grudnia 2018 r., a co za tym 
idzie na dzień 1 stycznia 2019 r., stanowił kwotę 6.887.733,72 zł.  
Budżet łączny, czyli wszystkie jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże, łącznie aktywa 
Powiatu w całości na dzień 31 grudnia 2019 r. to kwota 209.645.189,76 zł. Po stronie pasywów jest 
taka sama kwota, a więc A=P. 
 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także ustawą o samorządzie powiatowym, przedstawione 
zostało Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe organu i łączne ze wszystkich jednostek, natomiast 
dodatkowo do 30 czerwca sporządza się skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, 
w którym konsolidacji podlega bilans łączny plus bilans organu.  Taki obowiązek został spełniony, 
Zarząd Powiatu przyjął skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego i przekazał ten 
bilans do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.  
 
 
b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

za rok 2019 
 
Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni przypomniał, że budżet Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok Rada Powiatu uchwaliła 27 grudnia 2018 r. Budżet ten zakładał 
na początku dochody w wysokości 61.408.177,37 zł oraz wydatki w kwocie 61.336.069,37 zł.  
W wyniku działań i starań, a ostatecznie w wyniku podejmowanych przez Wysoką Radę i Zarząd 
Powiatu uchwał zmieniających budżet, plan dochodów wzrósł o 6.137.878,08 zł, czyli o 10%, a plan 
wydatków wzrósł o 6.137.878,08 zł, czyli o 10,01%.  
Rzeczywiste wykonanie dochodów na koniec roku sprawozdawczego wyniosło 66.113.682,61 zł, 
co stanowi 97,88% planu. Rzeczywista realizacja wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
osiągnęła poziom 61.065.549,14 zł, co stanowi 90,5% planu.  
Na dzień 31 grudnia 2019 r. przychody wyniosły 5.736.618,28 zł. Rozchody zrealizowane zostały 
w wysokości 72.108,00 zł, co stanowi 100% planu.  
 
Realizacja budżetu kontrolowana jest na bieżąco. Dokonywane są odpowiednie korekty, 
proponowane przez Zarząd Powiatu. Spełniane są standardy prawidłowej legislacji, jeśli chodzi 
o realizację budżetu, jak również wydatków finansowych. Pan Starosta podziękował przy tym Pani 
Skarbnik oraz Naczelnikom poszczególnych Wydziałów Starostwa i pracownikom. 
 
Pan Starosta w dalszym wystąpieniu powiedział, że wszyscy funkcjonujemy w świecie realnym, 
wszyscy mamy prawo subiektywnie lub obiektywnie oceniać otaczającą nas rzeczywistość, żądać 
więcej niż można, czy kontestować na wyrost. Należy jednak pamiętać, że wszyscy z własnej woli 
wybraliśmy pracę na rzecz środowiska lokalnego, w którym żyjemy i dalej chcemy żyć.  
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Do przyzwoitych, komfortowych warunków Pan Starosta uważa nieprowadzenie polityki, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie Powiatu, tylko normalne funkcjonowanie, skupienie się na realizacji zadań 
budżetowych, na wykonaniu tych zadań, które są przypisane Powiatowi odpowiednimi ustawami. 
Te wszystkie zadania Powiat realizuje w sposób prawidłowy.  
 
Pan Starosta omawiając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu poinformował, iż plan 
dochodów ogółem w 2019 r. zrealizowany został w prawie 98%, w tym dochody bieżące prawie 
w 100%. Osiągnięto, w wyniku realizacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, 
nadwyżkę skumulowaną w wysokości prawie 11 mln zł, czego nie udało się zrobić większości 
powiatów. Inne powiaty mają olbrzymie problemy z realizacją wydatków bieżących.  
Dochody w największym stopniu zasilane były udziałami Powiatu w podatku PIT i CIT stanowiącymi 
bez mała 40% dochodów ogółem, subwencją ogólną z budżetu państwa (około 17,07%), w tym część 
oświatowa (14,72%). Pan Starosta dodał, że wielokrotnie powtarzamy, że powiaty są tymi 
jednostkami samorządowymi, które nie mają praktycznie dochodów własnych. Są zasilane udziałami 
i subwencjami z budżetu Państwa i prawidłowa realizacja tych subwencji w znacznym stopniu 
umożliwia realizację zadań przez powiaty.  
Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowane zostały 
w 90,5%. Pan Starosta podkreślił, że wydatki były niższe od dochodów. Powiat nie był zmuszony 
do zaciągania dodatkowych kredytów, pożyczek na realizację wydatków. Jedynym kredytem jest 
pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
na „Rewaloryzację parku w Lisowicach”.  
Pan Starosta stwierdził, że realizując prawidłową politykę, mamy odpowiednie środki na koncie, 
by móc przetrwać najtrudniejsze czasy i pozwolić z optymizmem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi 
o realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku.  
 
Pan Starosta zwrócił uwagę, że największym konsumentem wydatków budżetu Powiatu była pomoc 
społeczna, na którą Powiat przeznaczył ponad 20.576.500 zł, co stanowi 33,70%, następnie oświata 
ponad 12.607.132 zł, co stanowi 20,65% oraz dział transport i łączność, gdzie wydatki wyniosły 
9.217.217,35 zł, co stanowi 15,09% wydatków ogółem Powiatu.  
 
W 2019 r. poniesiono wydatki majątkowe na kwotę  7.483.851,48 zł, co stanowiło 12,26% wydatków 
ogółem. Cele, jakim służyły nakłady inwestycyjne, to przede wszystkim poprawa infrastruktury 
drogowej na kwotę 6.819.481,81 zł, infrastruktury domów pomocy społecznej na kwotę ponad 
269.231 zł, infrastruktury szkolnej na ponad 121.583 zł, infrastruktury geodezyjnej na kwotę 87.628 zł 
i pozostałej na kwotę 185.923 zł. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych były dotacje z budżetu 
państwa w wysokości 269.567 zł, dotacje z samorządu województwa łódzkiego w kwocie ponad 
39 tys. zł, dotacje celowe w formie pomocy finansowej z gmin w kwocie 300.000,00 zł, środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.655 zł i środki z PFRON w wysokości 
80.000,00 zł. Razem pozyskane środki wynoszą 691.592,44 zł, co stanowiło 9,24 % całości wydatków 
majątkowych. Pozostałe środki w wydatkach majątkowych to środki własne Powiatu, które stanowiły 
6.792.259 zł.  
Pan Starosta dodał, że oprócz udzielanych pomocy finansowych przez gminy na zadania inwestycyjne 
na drogach powiatowych realizowanych przez Starostwo, gminy same realizowały zadania 
inwestycyjne na drogach powiatowych znajdujących się na ich terenie, jako tzw. pomoce rzeczowe.   
Podsumowując wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na przestrzeni całego 2019 roku 
Pan Starosta podkreślił, że zachowana została prawidłowa relacja wynikająca z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych. Na wykonanie ubiegłorocznego budżetu, które zaprezentowane zostało 
w sprawozdaniu, miała wpływ rzetelna praca wielu pracowników na różnych szczeblach administracji 
powiatowej i dobra współpraca z Gminami.  
 
W dalszej części sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok 
omówiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.  
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Sprawozdanie z wykonania budżetu roku budżetowego 2019 złożone zostało w terminie wynikającym 
z ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera obowiązkowe elementy, a także inne 
informacje nieobowiązkowe, ale uszczegóławiające realizację budżetu.  
 
Budżet na 2019 rok uchwalony został w grudniu 2018 r. i w ciągu roku był tworem żywym, podlegał 
wielu zmianom. 
Planowane dochody (dochody prognozowane do pozyskania w danym roku budżetowym) łącznie 
po zmianach wynosiły 67.546.055,45 zł, co w ciągu roku dało zwyżkę w stosunku do podjętej uchwały 
budżetowej o kwotę 6.137.878,08 zł.  
Wydatki ogółem były po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalone w wysokości 67.473.947,45 zł 
i stanowiły limit, który nie mógł być przekroczony. 
Po stronie rozchodów były zaplanowane spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania 
„Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. Rozchody zostały wykonane w 100%. 
 
Jeśli chodzi o realizację budżetu w ciągu roku budżetowego, to najważniejsze dochody, jakimi są 
przelewy redystrybucyjne z budżetu państwa, czyli udziały Powiatu w PIT i CIT oraz subwencje, 
stanowią olbrzymi udział po stronie dochodów, jako źródło finansowania budżetu Powiatu, które 
mogą być przeznaczone na wydatki przy realizacji zadań ustawowych i określenia zakresu 
ich realizacji.  
 
Podsumowując rok budżetowy 2019 należy stwierdzić, że wydatki bieżące zostały zrealizowane 
w 93,74 %. Dla przykładu na drogi powiatowe, gdzie Powiat ma zawarte porozumienia z gminami 
na realizację tzw. zarządu nad drogami powiatowymi, gminy w części nie wykorzystały środków 
na zimowe utrzymanie. Gmina Tuszyn dokonała 31 grudnia 2019 r. zwrotu środków w wysokości 
78.744,83 zł, które były wcześniej przekazane jako dotacja. Gmina Nowosolna w styczniu i lutym 
2020 r. dokonała zwrotu środków w wysokości 18.262,58 zł z wcześniej otrzymanej dotacji na zadania 
powierzone, jeśli chodzi o drogi powiatowe. Gmina Koluszki w styczniu 2020 r. zwróciła środki 
w wysokości 130.843,18 zł niewykorzystane na bieżące utrzymanie dróg. Gmina Brójce 
w grudniu 2019 r. dokonała zwrotu środków w wysokości 10,82 zł, z czego zwrot dotyczący dróg 
na terenie gminy Andrespol wynosił 5,89 zł oraz na terenie gminy Brójce 4,93 zł.  
 
Największą „bolączką” jeśli chodzi o wydatki, jest Dział 801 – Oświata i wychowanie i Dział 854 – 
Placówki opiekuńczo wychowawcze. Łącznie w roku 2019 wydatki sklasyfikowane w tych działach 
zostały zrealizowane w wysokości 12.607.132,35 zł. Po stronie dochodów ujęto środki pozyskane 
z części oświatowej subwencji ogólnej, z dochodów realizowanych przez szkoły z tytułu wynajmu, 
z dotacji celowych z budżetu państwa (na realizację programu „Za życiem”) i budżetu UE, czy środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie klas 
oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zakup książek i podręczników. Powiat dołożył w 2019 roku 
do oświaty i edukacji kwotę 2.246.697,74 zł.  
Pani Skarbnik dodała, że w roku 2020 Powiat do oświaty dokłada 2,5 mln zł na wydatki bieżące 
i nie wiadomo, czy to nie będzie jeszcze wyższa kwota. Ogółem do szkół Powiat dokłada w roku 
bieżącym 3.667.335,44 zł biorąc pod uwagę zadania inwestycyjne, w przypadku kiedy złożone wnioski 
zostaną pozytywnie ocenione i realizowane. 
 
Jeśli chodzi o wydatki Domów Pomocy Społecznej, źródłami pokrycia wydatków są: dotacja celowa 
z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez Powiat (dotyczy to pensjonariuszy 
umieszczonych w DPS-ach na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego wydanych przed 
1 stycznia 2004 r.) – ta dotacja celowa w roku 2019 wyniosła 2.556.387,00 zł oraz odpłatność 
pensjonariuszy, MOPS, GOPS lub rodziny, która wyniosła w roku 2019 ogółem 6.320.606,99 zł.  Inne 
dochody realizowane przez DPS-y wyniosły 28.967,81 zł. Ponadto w roku 2019 r. otrzymano dotację 
z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł. 
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Łącznie wydatki poniesione na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim w 2019 r. wyniosły 9.221.713,50 zł, to oznacza, że kwota 235.751,70 zł dołożona została 
z innych źródeł z budżetu Powiatu.  
 
W dalszej części Pani Skarbnik omówiła zadłużenie Powiatu. Na dzień 31 grudnia 2018 r., a co za tym 
idzie na dzień 1 stycznia 2019 r. Powiat miał zadłużenie wynikające tylko i wyłącznie z kwoty 
zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
stanowiące 0,19% w stosunku do całości dochodów. Na dzień 31 grudnia 2018 r. była to kwota 
198.297,00 zł. Spłaty rat kapitałowych pożyczki, które były zrealizowane w roku 2019, stanowiły 
kwotę 72.108,00 zł. Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 126.189,00 zł. Raty 
kapitałowe w WFOŚiGW są spłacane w systemie kwartalnym. Pani Skarbnik dodała, że w chwili 
obecnej spłacono już 50% tejże pożyczki i Powiat może starać się o jej umorzenie w określonej części.  
 
W podsumowaniu sprawozdania przedstawione zostały ostateczne wyniki wykonania budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r.  
Dochody zostały zrealizowane w prawie 98%, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane prawie 
w 100%, dochody majątkowe zostały zrealizowane w około 48%. Mniejsza realizacja dochodów 
majątkowych wynika z realizacji projektu dotyczącego przebudowy budynków DPS w Wiśniowej 
Górze na potrzeby ŚDS i WTZ. Pani Skarbnik przypomniała, jak przebiegało uzyskiwanie 
dofinansowania oraz procedury przetargowe. 
 
Pani Skarbnik omówiła następnie przychody Powiatu. Na koniec 2019 roku pozostały wolne środki 
w wysokości 198.297,00 zł oraz nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 
5.538.321,28 zł. Przychody wykonane zostały w wysokości 5.736.618,28 zł. 
Wydatki na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały zrealizowane 90,5%, w tym wydatki bieżące zostały 
zrealizowane w prawie 94%, a wydatki majątkowe w prawie 73%. Jest to związane także z realizacją 
przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy budynków DPS w Wiśniowej Górze. 
Rozchody, które stanowiły spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w wysokości 72.108,00 zł, zostały 
w 2019 roku zrealizowane w 100%. 
Pani Skarbnik przedstawiła rozliczenie skumulowanej nadwyżki. Łącznie na dzień 31 grudnia 2019 r. 
pozostała kwota + 10.712.643,75 zł.  
 
Na koniec roku 2019 wystąpiły zobowiązania związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego za rok 2019, która mogła nastąpić dopiero po 31 grudnia 2019 r., czyli tak naprawdę 
po 1 stycznia 2020 r. W zobowiązaniach są również faktury za zakupy lub usługi świadczone na rzecz 
Powiatu, Starostwa i innych jednostek organizacyjnych, które wpłynęły po 1 stycznia 2020 r. 
i nie mogły być zapłacone kasowo do 31 grudnia 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania 
wyniosły 2.450.174,22 zł, z tego w zakresie zadań własnych 2.134.624,30 zł i w zakresie zadań 
zleconych 315.549,92 zł. Te zobowiązania związane są zarówno z opłacaniem składek za osoby 
bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód, a także ze świadczeniami związanymi 
z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z/s w Koluszkach, która 
w całości jest realizowana, jako zadanie zlecone oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zobowiązań wymagalnych nie było. 
Pani Skarbnik powiedziała również o prowadzonej windykacji należności Powiatu.  
 
Przy realizacji budżetu roku 2019 Zarząd Powiatu był upoważniony przez organ stanowiący 
do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
przejściowego deficytu. W 2019 roku nie było potrzeby zaciągania kredytów ani pożyczek.  
 
Jeśli chodzi o realizację wydatków bieżących, łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń wyniosły 33.610.046,81 zł i stanowiły ponad 55% wszystkich wydatków 
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realizowanych przez Powiat. Wydatki statutowe stanowiły 17,56%. Kolejnymi wydatkami są wydatki 
na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszące 3.507.780,84 zł. Wydatki bieżące związane 
z pozyskanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej wyniosły w 2019 r. 2.604.176,95 zł, co stanowi 
4,3% wydatków. Kwota wydatków związana z obsługą długu wynosiła 2.566,25 zł.  
 
Następnie Pani Skarbnik omówiła szczegółowo realizację zadań i zakupów inwestycyjnych 
w roku 2019, ujętych w załączniku nr 6 do sprawozdania.  
Pani Skarbnik przedstawiła także zadania inwestycyjne planowane do realizacji w budynku 
mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi.  
Łącznie wydatki majątkowe w roku 2019 zrealizowane zostały kasowo na dzień 31 grudnia 2019 r. 
w wysokości 7.483.851,48 zł. Źródłami finansowania były pomoce finansowe z gmin, które na koniec 
roku wyniosły 300.000,00 zł, dotacje z budżetu państwa, dotacje z PFRON i inne źródła.  
 
 
c) przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonej 

na dzień 31.12.2019 roku 
 
Informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzoną na dzień 31.12.2019 roku 
przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu (załącznik nr 14 do protokołu). 
 
Wartość nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych 
wynosi 2.930.750,90 zł. Wartość nieruchomości gruntowych w pasach dróg powiatowych stanowi 
87.905.639,84 zł. Łącznie Powiat Łódzki Wschodni jest właścicielem gruntów, których wartość została 
oszacowana na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 90.836.390,74 zł.  
Poszczególne załączniki do informacji o stanie mienia przedstawiają nieruchomości łącznie 
z numerami działek, powierzchniami, numerami ksiąg wieczystych, numerami dróg oraz zestawienie 
mostów, przepustów, a także wykaz dróg, którymi Powiat zawiaduje w podziale na poszczególne 
gminy. Dodatkowo przedstawiono zestawienie wykonanych oraz przyjętych w 2019 r. na stan mienia 
Powiatu zadań realizowanych na drogach powiatowych wraz z podaniem wartości nabycia lub 
wytworzenia. 
Pokazane zostały następnie przyrosty z tytułu nabycia gruntów pod planowane poszerzenia pasów 
drogowych dróg powiatowych. W roku 2019 wypłacono odszkodowania łącznie na kwotę 
128.444,00 zł.  
 
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskane przez Powiat w 2019 roku wyniosły 259.528,33 zł. 
Ponadto Powiat uzyskiwał dochody z innych tytułów (dzierżawa terenów łowieckich, wpływy z opłat 
za trwały zarząd i służebność gruntową, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczoną 
infrastrukturę, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) łącznie w wysokości 705.627,60 zł.  
 
Co roku w informacji o stanie mienia Powiatu pokazywane są inwestycje rozpoczęte niezakończone. 
Wartość inwestycji rozpoczętych łącznie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 
297.196,23 zł.  
 
 
d) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania 
budżetu za 2019 rok 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego odczytał Uchwałę Nr V/73/2020 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie opinii 
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2019 rok 
(załącznik nr 15 do protokołu). Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi pozytywnie 
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zaopiniował sprawozdanie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu 
za 2019 rok, bez uwag.  
 
 
e) przedstawienie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przedstawienie opinii Komisji. 

 Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa poinformowała, iż opinia Komisji 
jest pozytywna, 

 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej poinformowała, iż opinia Komisji jest pozytywna, 

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna, 

 Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej poinformował, iż opinia Komisji jest 
pozytywna, 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna. 
 
 
f) dyskusja 

 
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 
 
Pan radny Mariusz Kotynia podkreślił stabilną sytuację finansową Powiatu, co dzisiaj daje duży 
komfort na przyszłość, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje, gdzie już dziś mamy wiedzę, 
że samorządy, które prowadziły aktywną politykę inwestycyjną i zadłużeniową, mają dość spore 
problemy. Pan radny powiedział, że liczy i życzy Panu Staroście realizacji tych inwestycji, o których 
mówił, żeby udało się to w najbliższych latach. 
 
Pan radny Mirosław Sójka pochwalił pracę Pani Barbary Ignatowskiej – Skarbnika Powiatu.  
 
Nie było więcej zgłoszeń ze strony radnych do udziału w dyskusji, w związku z tym Przewodniczący 
Rady zamknął dyskusję.  
 
 
g) głosowanie 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019 
i  przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2019 rok 
 
a) przedstawienie wniosku oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2019 rok  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Mirosław Sójka odczytał wniosek oraz stanowisko Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok (załącznik nr 18 do protokołu), zgodnie z którym 
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2019 rok. 
 
 
b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego odczytał Uchwałę Nr V/100/2020 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok (załącznik nr 19 do protokołu). Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2019 rok. 
 
 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat projektu uchwały w sprawie absolutorium 

dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat projektu 
uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok. 
 
Pan Mirosław Sójka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 
d) dyskusja 
 
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję i zwrócił się do radnych, czy są z ich strony pytania.  
 
Pan radny Tomasz Migdalski zwrócił się do radnej Pani Zofii Sójki, która jest Przewodniczącą Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa z pytaniem, co uważa za sukces roku 2019 w sferze budżetu 
Powiatu, bo według niego, poza podwyżką uposażenia dla Przewodniczących Komisji, w tym budżecie 
za bardzo nic nie ma. 
 
Pan radny Mariusz Kotynia nawiązał do sprawy siedziby Powiatu. Pan radny zauważył, że wydatków 
majątkowych na budynkach Powiatu było bardzo mało, poza wydatkami na siedzibę Powiatu. Pan 
Kotynia uważa, że Pan Starosta mocno zachowawczo i asekuracyjnie podchodzi do tematu 
ewentualnej zmiany siedziby Powiatu.  W 2019 r. nie było podejmowanych kroków, których celem 
byłaby ewentualna zmiana siedziby, bądź podjęcie jakichś działań, żeby w tej siedzibie, w której 
jesteśmy, mieć jakiś pomysł na przyszłość. To jest decyzja na lata i nie da się jej podjąć z dnia 
na dzień, stąd liczył, że w tym roku pojawią się jakieś pomysły, czy jakieś działania ze strony Pana 
Starosty.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Tomasza Migdalskiego, że Przewodnicząca Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa wykonuje swoje zadania należycie, prowadzi również wspólne 
posiedzenia komisji. 
 



19 

 

Pani radna Zofia Sójka odpowiedziała, że radny Tomasz Migdalski pracuje z nią razem w Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa i nie wie, czego dotyczy to pytanie, bo radny jest na każdym 
posiedzeniu Komisji. Pani Zofia Sójka wyraziła zdanie, że tak jak Komisja Rewizyjna oraz Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Łodzi oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu, ona również uważa, 
że budżet w 2019 roku był realizowany właściwie.  
 
Pan Starosta zwracając uwagę na wypowiedź radnego Tomasza Migdalskiego powiedział, 
że wysokość diet ustalona została uchwałą Rady Powiatu dla wszystkich Przewodniczących w takiej 
samej kwocie oraz dla wszystkich Wiceprzewodniczących Komisji na tym samym poziomie.  
 
Pan Starosta odpowiedział następnie na pytanie Pana radnego Mariusza Kotyni odnośnie siedziby 
Powiatu. Podejmowane były w poprzednim roku różne działania, poszukiwano na terenie Łodzi 
budynków, które mogłyby się nadawać na siedzibę Powiatu. Prowadzono rozmowy z Urzędem 
Marszałkowskim na temat wykupu w określonych relacjach udziałów w tym budynku. Na dzień 
dzisiejszy sytuacja jest taka, że żadnych ruchów, jeśli chodzi o ten budynek nie można podejmować, 
ponieważ nie ma jeszcze decyzji pozwolenia na budowę tunelu, który ma łączyć Łódź Fabryczną 
z Łodzią Kaliską. Zarządcy nieruchomości nie mogą w tej chwili żadnych decyzji podejmować. 
Z ostatnich ustaleń wiadomo, że będą zmiany odnośnie decyzji podejmowanych przez Marszałka 
o zasiedleniu tego budynku, czyli praktycznie wrócimy do konwencji wspólnego funkcjonowania 
ze służbami Marszałka. Pan Starosta dodał, iż myśli, że uda się doprowadzić do wymiany dwóch wind 
w budynku.  
Skoncentrowano się na poprawie warunków funkcjonowania dla pracowników i obsługi interesantów 
w tym obiekcie. Warunki poprawią się również na stanowiskach pracy w Koluszkach, bo dawny 
budynek Urzędu Gminy jest termomodernizowany. W pozostałych gminach, gdzie mieszczą się 
stanowiska obsługi interesantów mają właściwe  warunki. Wójtowie gmin odmalowali pomieszczenia 
i zakupili nowe meble. Również filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rzgowie 
mieszcząca się w dawnym budynku GOPS funkcjonuje w dobrych warunkach. Pan Starosta wyraził 
nadzieję, że prace związane z poprawą warunków pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Tuszynie również będziemy prowadzili. 
Pan Starosta powiedział o wykonanym zadaniu wymiany wykładziny na I piętrze budynku Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach, o co prosili państwo radni. W tym 
budynku wykonywana jest modernizacja łazienek ze środków PFRON.  Zakupiono również olbrzymią 
ilość sprzętu dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, co w istotny sposób 
poprawiło warunki pracy. 
Zrealizowano również postulaty państwa radnych, jeśli chodzi o szkoły, gdzie stworzono pracownie 
m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakupiono 
ławki i krzesła. Wymieniono ogrodzenia na obiektach. Dalsze prace trwają  w roku 2020. Skorzystano 
także z grantów na wyjazdy zagraniczne – praktyki zawodowe uczniów naszych szkół.  
 
Pan Starosta dodał, że dzięki współpracy z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego został 
wykonany remont dachu budynku, w którym mieści się Starostwo. We własnym zakresie Starostwo 
odmalowało klatki schodowe i sukcesywnie wszystkie pomieszczenia w części budynku zajmowanej 
przez Starostwo. Wydział Gospodarki  Nieruchomościami przeniesiony został z XV piętra na VI piętro. 
Poza tym wynajęte zostało V piętro dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii, gdzie pomieszczenia 
wyremontowane zostały we własnym zakresie.  
W tej chwili, ze względu na sytuację, jaka panuje, nie są podejmowane żadne działania związane 
z budową nowego budynku Starostwa, gdyż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość finansów. Środki 
zabezpieczane są na duże inwestycje dotyczące budowy dwóch tuneli pod torami kolejowymi 
w Gałkówku i w Bedoniu.  
Pan Starosta dodał, że ma nadzieję, iż pozytywnie zostanie rozpatrzony protest Gminy Koluszki 
w zakresie wniosku dotyczącego rozbudowy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach 
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i Szkoły Podstawowej. Udział Powiatu będzie również w budowie windy, która powstaje przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, na co pozyskano środki.  
Pan Starosta dodał, że przykro mu jedynie, że przesuwano środki, jeśli chodzi o przebudowę 
budynków DPS w Wiśniowej Górze dla potrzeb WTZ i ŚDS, ale tutaj wystąpiły aspekty ekonomiczne 
i społeczne, jakimi jest obawa przed rozprzestrzenieniem COVID-19 w przypadku wejścia wykonawcy 
robót na teren DPS.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Sokołowski odnosząc się do ważnego pytania radnego 
Mariusza Kotyni powiedział, że gdy rozpoczynał działania w samorządzie gminnym, trwały prace nad 
powstaniem Powiatów. Powiat Łódzki Wschodni powstał w wielkich trudach, gdyż samorządy 
ościenne chciały pochwycić gminy do innych powiatów. Powstał Powiat Łódzki Wschodni, który jest 
specyficzny, gdyż jego siedziba mieści się poza granicami powiatu. Niemniej jednak trzeba być 
ostrożnym w ferowaniu, gdzie przenieść siedzibę, gdyż można urazić samorządy poszczególnych 
Gmin. To, co czyni Pan Starosta, jest według Pana Sokołowskiego bardzo dobre. Powiat bardzo 
dobrze służy mieszkańcom i Pan Przewodniczący Rady stoi na stanowisku, żeby tego nie zmieniać.  
 
Pan radny Mateusz Karwowski powiedział, że słyszymy dzisiaj różne zarzuty, pytania, docinki. 
Odniósł się do wypowiedzi radnego Tomasza Migdalskiego, zwracając uwagę, że jeśli ktoś sprowadza 
jedyny Powiat w Województwie Łódzkim z zerowym zadłużeniem, do tego, że radni dostali podwyżki 
diet i tu upatruje problemów finansowych, to albo nie przeczytał sprawozdania finansowego, 
albo jest to typowa złośliwość.  
Pan radny Mateusz Karwowski podkreślił bardzo dobrą współpracę Zarządu Powiatu z Gminami, 
o czym przekonuje się na co dzień pracując w Gminie Koluszki. Dobra współpraca pomaga realizować 
zadania, ale także sprawia, że Gmina ma w Powiecie partnera, co jest bardzo istotne. Liczy się to, 
jakie zadania są wspólnie realizowane. Pan Karwowski dodał, że w latach 2014 – 2018 w Gminie 
Koluszki oraz pozostałych gminach zrealizowano tak wiele inwestycji drogowych z dużą ilością 
dofinansowania zewnętrznego, że w Gminie Koluszki środki z dotacji na bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych nie są wykorzystywane w całości, gdyż nie ma już dziur do łatania na drogach 
powiatowych. To jest ogromny sukces, o którym trzeba mówić. Oczywiście są pewne niedoskonałości 
i są problemy do rozwiązania, natomiast trzeba powiedzieć, że ogólna sytuacja Powiatu jest bardzo 
dobra. Wiele samorządów z zazdrością patrzy na stan finansów Powiatu. Pan Karwowski 
przypomniał, że Powiat Łódzki Wschodni płaci „Janosikowe”, czyli jesteśmy uważani za powiat bardzo 
bogaty, a tak naprawdę potrzeb jest bardzo wiele.  
Pan radny Mateusz Karwowski podziękował Zarządowi Powiatu za całoroczną współpracę, wszystkim 
pracownikom Starostwa i wszystkim tym, którzy w 2019 rok włożyli swoje serce, umiejętności i pracę, 
bo to był dobry rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zabieranie głosu w dyskusji.  
Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji ze strony radnych i dyskusja została zamknięta.  
 
 
e) głosowanie 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – 2, „wstrzymuję się” – 2. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady pogratulował Panu Staroście i całemu Zarządowi udzielonego absolutorium. 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że zadania były realizowane przez Zarząd właściwie. Starosta 
Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala i Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz, którzy są 
doświadczonymi samorządowcami, dobrali do składu Zarządu Powiatu młode osoby: Pana Pawła 
Pomorskiego, Panią Klaudię Zaborowską-Gorzkiewicz i Panią Martę Stasiak, tworząc grupę osób, 
która wykonała wiele. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest autorstwa tego Zarządu.  
 
Pan Starosta podziękował w imieniu swoim i Zarządu Powiatu za udzielone absolutorium. Dyskusja 
w trakcie sesji pokazała, że można spokojnie i rzeczowo rozmawiać, bez wielkiej polityki i właściwie 
się oceniać. Można różnić się w wielu sprawach, ale mieć osąd sprawiedliwy nad tym, co się robi, 
za co podziękował.  
Pan Starosta podziękował również Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Naczelnikom Wydziałów, 
Kierownikom jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom, którzy pracują na rzecz Powiatu. 
Pan Starosta dodał, że w poprzednich latach udzielano pracownikom podwyżek. Decyzja 
o podwyżkach w tym roku będzie uzależniona od sytuacji finansowej Powiatu w trakcie roku.  
 
Pan Starosta swoje podziękowania skierował również w stronę Wójtów i Burmistrzów, z którymi miał 
okazję współpracować. Współpraca była na naprawdę dobrym poziomie dzięki wspólnym działaniom. 
Trudne sprawy, zdawało się już przesądzone, udawało się odwracać i mieć możliwość kontynuowania 
współpracy. W przypadku Gminy Brójce udało się Pana Wójta przekonać do kontynuowania 
utrzymania dróg powiatowych, co odbyło się z korzyścią dla Gminy Brójce i pozostałych Gmin, które 
otrzymują dodatkowe środki w wysokości 2,5 tys. zł miesięcznie.  
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu podziękowała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 
za opinię i dodała, że to nie tylko jej praca, tylko praca zbiorowa. Pani Skarbnik podziękowała 
pracownikom Starostwa, którzy nadzorowali poszczególne części budżetu i pilnowali tego budżetu 
oraz kierownikom jednostek organizacyjnym i ich służbom finansowym.  
 
Wójt Gminy Nowosolna Pan Piotr Szcześniak pogratulował Panu Staroście i Zarządowi Powiatu 
otrzymania absolutorium, bo wynik jest imponujący. Dodał, że cieszy się, że Powiat bardzo dobrze 
sobie radził w roku 2019 i zapewne w 2020 roku oraz wyraził nadzieję, że wszystkie inwestycje 
i zamierzenia są do zrealizowania wspólnie, pod warunkiem, że samorządy będą się zgadzały i będzie 
to porozumienie. 
Pan Wójt stwierdził, że wiele słyszał o nakładach, o wysokości tych nakładów oraz, że Powiat nie jest 
zadłużony i to bardzo dobrze, natomiast samorząd, taki jak Gmina Nowosolna, musi się zadłużać, 
żeby móc realizować wspólne inwestycje. Pan Wójt stwierdził, że będzie rozmawiał z radnym z terenu 
Gminy Nowosolna, Członkiem Zarządu Powiatu, Panem Pawłem Pomorskim, na temat zmiany 
udziałów procentowych, czy wielkości nakładów.  
 
Pan Wójt odniósł się do dofinansowania realizacji kładki przy ul. Byszewskiej w Boginii, co jest 
priorytetem dla Wójta. Pan Wójt wyraził nadzieję, że przetarg, który jest przygotowywany, będzie 
miał szansę realizacji jeszcze w tym roku, a jeśli wszystko się ułoży, również ul. Gajcego, która jest 
wspólnym priorytetem.  
Pan Wójt pogratulował jeszcze raz Zarządowi oraz radnym, którzy pracując wspólnie na rzecz dobra 
całego Powiatu, dali wyraz tego w głosowaniu. 
Ponadto Wójt Gminy Nowosolna poinformował o nominowaniu Starostwa do udziału w akcji 
charytatywnej. 
 
Pan Starosta powiedział, że Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 218 tys. zł na kładkę 
w ul. Byszewskiej. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu podjęta została decyzja o ogłoszeniu przetargu 
na obie inwestycje. Pan Starosta wyraził nadzieję, że uda się wyłonić wykonawców i te dwa zadania 
zrealizować. Również trwają prace projektowe nad przedłużeniem chodnika w ul. Byszewskiej 



22 

 

do granic Łodzi, o co zabiegał Pan radny Paweł Pomorski. To jest aktualne, dokumentacja jest 
wykonywana i zadanie ma być realizowane w przyszłym roku. 
 
 
Pkt 10. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 (zgodnie 
ze złożoną autopoprawką, druk nr 6 w II). 
  
Nie było pytań ze strony radnych. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Pkt 11. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok.    
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
Nie było pytań ze strony radnych. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
 
Pkt 12. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok.    
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
Nie było pytań ze strony radnych. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
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Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
 
Pkt 13. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok.    
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
Nie było pytań ze strony radnych. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Pkt 14. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.    
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
Nie było pytań ze strony radnych. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Pkt 15. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że radnym przekazano pismo z Gminy Rzgów, w którym zawarta 
jest informacja na temat dotacji na zabytki (załącznik nr 32).  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa sesja planowana jest na dzień 27 lipca 2020 r. 
 
Pan radny Mariusz Kotynia odnosząc się do aktywności radnego Mateusza Karwowskiego w temacie 
suszy, podsumował to, co się dzieje w Powiecie Łódzkim Wschodnim i co rolnicy otrzymują 
w ostatnich latach. 
Część rolników jeszcze nie otrzymała środków za ubiegłoroczną suszę, środki są w tej chwili 
wypłacane i za chwilę będzie koniec wypłat. Przez trzy lata wpłynęło na konto rolników z powiatu 
łódzkiego wschodniego około 5 mln zł. Za grad w 2017 r. rolnicy dostali 0,5 mln zł, w 2018 r. kwota 
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1,1 mln zł, w tym roku przewidziane jest do wypłaty 3,5 mln zł. Radny zachęcił do dokonania 
porównania do lat wcześniejszych rządów. Zaapelował o zamieszczanie na portalach 
społecznościowych aktualnych informacji.  
 
Pan Mateusz Karwowski zwrócił się do Pana Mariusz Kotyni, który jest Kierownikiem Biura Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby skupił się na takiej pracy, która nie chwali się tym, 
że rok po wystąpieniu suszy wypłaca rolnikom należne pieniądze. Poprosił o przypomnienie, jak 
w ubiegłym roku mobilizowano władze gmin, aby śpieszyły się z komisjami. Pan radny poprosił 
o wypłacanie odszkodowań na czas, a nie po roku, a potem komentować, że coś jest nieaktualnego. 
Poprosił również o podpisywanie pism przez kierownika. Pan Karwowski dodał, że na portalu 
zamieścił informację o kwocie, jaka podana była w piśmie.   Pan radny dodał, że cieszy się, że zaczęto 
wypłacać środki i liczy, że przy gradzie ARiMR nie będzie czekać kolejny rok z wypłatą odszkodowań 
dla rolników.  
Pan Mariusz Kotynia zachęcił do porównań i wyraził zdanie, że my sobie z suszą bardzo dobrze 
radzimy. Rolnicy doceniają to, że po raz pierwszy są jakieś istotne środki na suszę. W 2018 roku 
niewielu rolników złożyło wnioski, bo nie liczyli, że będą jakiekolwiek pieniądze. W 2017 r. pieniądze 
po decyzji rządu były wypłacone po raz pierwszy. Teraz wniosków rolników jest dużo. Wcześniej przez 
wiele lat komisje szacujące chodziły bezprzedmiotowo. 
 
Przewodniczący Rady dodał, że zachęcał rolników, żeby składali wnioski, że kiedyś nastąpi wypłata 
środków. 
 
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni powiedziała, że była wieloletnim pracownikiem 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Nie można powiedzieć, że z roku na rok 
na przestrzeni lat skala suszy jest taka sama. Susza, która nawiedziła centralny region Polski 
w roku 2019 była wyjątkowo dotkliwa dla rolników i zniszczyła wiele upraw, między innymi na terenie 
naszego powiatu. Na przestrzeni lat były klęski gradobicia, powodzie, przymrozki. Żeby porównać 
z roku na rok straty i zakres wypłacanej rolnikom pomocy przez Rząd, trzeba dokładnie znać 
wskaźniki, porównać efekt suszy i jej dotkliwość. Do tego celu powoływano komisje. Oby w tym roku 
było lepiej. Plony roślin uprawnych zapowiadają się wysokie, z uwagi na to, że pod koniec maja 
zaczęły padać deszcze. Pani Wicestarosta dodała, że rolnictwo to najważniejsza strategiczna gałąź 
naszego kraju. 
Pan Mariusz Kotynia stwierdził, że dla niego ważne jest, co myślą na ten temat rolnicy z terenu 
Powiatu. 
 
Pan radny Jarosław Sobieszek odnosząc się do informacji przedstawionej na poprzedniej sesji przez 
Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, nawiązał do awarii sieci 
wodociągowych. Pan radny zapytał, czy Powiat monitoruje stan wodociągów i prowadzi jakieś 
pomiary mikrobiologiczne wody pitnej w miastach i gminach na terenie Powiatu. 
 
Pan Starosta odpowiedział, że wodociągi nie są w gestii powiatów, jest to obowiązek podmiotów 
dostarczających wodę. W przypadku awarii podejmowane są odpowiednie działania przez Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z Sanepidem i innymi służbami.  
 
Pan radny Mirosław Sójka stwierdził, iż cieszy się, że sesja odbywa się z możliwością zabierania głosu 
przez radnych. 
Ponadto Pan radny zapytał o sprawę powierzenia obowiązków Dyrektora I LO w Koluszkach. 
Odpowiedzi udzielił Pan Starosta. 
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Pkt 16. porządku obrad – Zamknięcie XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 
Sławomir Sokołowski 

 
 
 
 
 

 
 


