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PROTOKÓŁ NR 94/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 20 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

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

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 93/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie środków finansowych w kwocie 20 000 zł 
na zamówienie usługi obejmującej aktualizację baz danych zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

 (referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w kwocie 20 000 zł 
na zamówienie usługi obejmującej aktualizację baz danych zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

Sprawa była przedstawiana na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu i dotyczy 
zamówienia usługi obejmującej aktualizację baz danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego wraz z przygotowaniem projektu protokołu weryfikacji 
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prac geodezyjnych przekazywanych do Wydziału Geodezji i Kartografii. 

Usługa ta obejmowałaby wyłącznie aktualizację baz na podstawie dokumentacji 
geodezyjnej (operatów technicznych) powstałych w wyniku prac geodezyjnych. 

Ze wstępnym oszacowań wynika, ze w ramach kwoty 20 000 zł możliwe będzie 
zamówienie usługi obejmującej aktualizację baz oraz weryfikację około 200 prac 
geodezyjnych.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte wniosku skierowanym do Zarządu Powiatu, 
stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywie rozpatrzył 
wniosek o przyznanie środków finansowych w kwocie 20 000 zł na zamówienie usługi 
obejmującej aktualizację baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

5. Przedstawienie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko– Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, jako zastępca przewodniczącego komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 r. 
przedstawił informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”, przeprowadzonego 
w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 10:30. 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20 lipca 2020 roku do godziny 10:00 
zostało złożonych 6 ofert z następującymi cenami (kwoty brutto):  

1) Oferta nr 1: KRAL sp. z o.o. 90-643 Łódź, ul. gen. L. Żeligowskiego 32/34, cena: 
2 371 994,40 zł; 

2) Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" sp. z o.o.  
97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 3, cena: 2 093 290,54 zł; 

3) Oferta nr 3: Larkbud sp. z o.o., 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 173 lok. 500, cena: 
1 944 276,63 zł; 

4) Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa – Mostowych Sp. z o.o. 97-300 
Piotrków Trybunalski ul. Południowa 17/19, cena: 1 797 636,16 zł; 

5) Oferta nr 5: Zakład Remontowo Drogowy sp. z o.o. Sp. k. 90-361 Łódź, 
ul. Piotrkowska 276 bud. A, cena: 1 977 622,01 zł; 

6) Oferta nr 6: Instyle Dorota Danielczyk Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77, 95-020 
Andrespol, cena 1 820 494,76 zł. 
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Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia w terminie 90 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi  
o 24 miesiące oraz zaakceptowali warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie  
do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem 
odbioru. 

Pisemna informacja z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pan inspektor zaznaczył, że jeden z oferentów dokonał wpłaty wadium, która została 
uznana na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia po wyznaczonym terminie, w związku z tym oferta 
będzie podlegała odrzuceniu (nie jest to oferta najkorzystniejsza pod względem ceny). 

Pan Krzysztof Pietrzko poinformował, że na sfinansowanie zamówienia Zamawiający 
zamierza przeznaczyć kwotę 1 040 913,82 zł brutto. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem 
lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Koluszkach (obniżenie czynszu najemcy: „Super Apteka M I R Kuchczyńscy  
Spółka Jawna” za miesiąc lipiec 2020 roku). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała o wystąpieniu najemcy 
lokalu użytkowego, będącego własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
pozostającym w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Koluszkach 
przy ul. Korczaka5, tj. „Super Apteka M. i R. Kuchczyńscy Spółka Jawna", który wystąpił  
o obniżenie miesięcznej opłaty czynszowej (netto) za miesiąc lipiec 2020 roku. 

Najemca złożył wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej, w którym wykazał spadek  
o 49,60 % płynności finansowej za okres od 12 czerwca do 12 lipca 2020 r. w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,  
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Najemca wykazał przychód  
za okres od 12 czerwca do 12 lipca 2020 r. w wysokości 54 321,09 zł oraz przychód  
w analogicznym okresie 2019 roku w wysokości 107 771,55 zł. 

Płynność finansowa najemcy za okres od 12 czerwca do 12 lipca 2020 roku uległa 
pogorszeniu, co jest skutkiem ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19, a spadek przychodów z działalności statutowej najemcy  
jest przypadkiem określonym w Uchwale Nr 739/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań 
związanych z odstąpieniem od pobierania opłat lub stosowaniem innych ulg za lokale 
użytkowe stanowiące własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w związku 
z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na obniżenie czynszu najemcy zostało ustalone proporcjonalnie 
do spadku obrotów w ramach prowadzonej działalności, tj. o 50 % miesięcznej opłaty 
czynszowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obniżenie 
czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Koluszkach (obniżenie czynszu najemcy: „Super Apteka M I R 
Kuchczyńscy Spółka Jawna” za miesiąc lipiec 2020 roku). 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów  
i planu wydatków ogółem o kwotę 286 663,00 zł w zakresie zadań zleconych i zadań 
własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez: 

1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 

2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach; 

3) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami; 

2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii; 

3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.138.2020 z dnia 6 lipca 2020 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.150.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.151.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.; 
4) Nr FB-I.3111.2.148.2020 z dnia 14 lipca 2020 r.; 
5) Nr FB-I.3111.2.154.2020 z dnia 14 lipca 2020 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
następujących jednostek: KP PSP, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach, PCPR). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą 
Nr 862/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 lipca 2020 roku  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, Pani Skarbnik 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych 
i zadań własnych oraz po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków dla: 

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 

2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 

3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 700, rozdziału 70005; 
2) Działu 710, rozdziału 71012; 
3) Działu 754, rozdziału 75411; 
4) Działu 852, rozdziału 85202 i rozdziału 85218. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.138.2020 z dnia 6 lipca 2020 r.; 
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2) Nr FB-I.3111.2.150.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.151.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.; 
4) Nr FB-I.3111.2.148.2020 z dnia 14 lipca 2020 r.; 
5) Nr FB-I.3111.2.154.2020 z dnia 14 lipca 2020 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów  
i planu wydatków ogółem o kwotę 25 000,00 zł w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź — Wschód. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą następujących działów i rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej: Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
rozdziału 85322 Fundusz pracy oraz rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy  
i zostają dokonane na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej nr DF-I.4020.5.4.(3).2020.AŁ/JC z dnia 2 lipca 2020 roku. 

Zawiadomienie dotyczy przyznania środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych 
w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze2 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. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy: PUP Łódź – Wschód). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą 
Nr 864/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 lipca 2020 roku  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, Pani Skarbnik 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań własnych  
oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą Działu 853, rozdziału 85322 i rozdziału 
85333 i zostają dokonane na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej nr DF-I.4020.5.4.(3).2020.AŁ/JC z dnia 2 lipca 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na ro 2020 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydziału Or. i Dyrektora PCPR). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej:  

1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe 
i rozdziału 75095 Pozostała działalność;  

2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 

2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: DDP). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 866/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 lipca 2020 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz zmiany planu finansowego Dziennego Domu Pomocy po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących Działu 750, rozdziału 75020, rozdziału 
75095 oraz Działu 852, rozdziału 85203 i zostają dokonane na podstawie wniosku 
złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 

2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 
do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2020 (dotyczy następujących jednostek: DPS w Lisowicach, DDP, PCPR, KP PSP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po strome 
wydatków w zakresie zadań zleconych oraz zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków, dla: 

1) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 

2) Dziennego Domu Pomocy w zakresie zadań własnych; 
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3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i zadań 
własnych; 

4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami;  

2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85203 Ośrodki wsparcia i rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 
Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Proponowane zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków 
złożonych przez: 

1) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 

2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

4) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia 
z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa 
Łódzkiego. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że w dniu 18 czerwca 2020 r. Rada Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego podjęła uchwałę Nr XX/207/2020 w sprawie przekazania środków 
finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.  

W związku z tym Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie 
Pana Andrzeja Opali – Starosty Łódzkiego Wschodniego i Pani Ewy Gładysz – 
Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego, do podpisania porozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego w sprawie 
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przekazania kwoty 30 000,00 zł z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawcza – ratowniczego typu  
pick – up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej 
sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 oraz zmian w wykazie 
przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, przedstawionych w załącznikach  
do uchwały Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 268 339,00 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 627 795,31 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł, 

b) 600 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 37 239,00 zł, 

c) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 3 512,00 zł, 

d) 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 16 861,00 zł, 

e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie  
o kwotę 210 300,00 zł, 

f) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 14 480,00 zł, 

g) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 223 871,31 zł, 

h) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
25 000,00 zł, 

i) 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 89 032,00 zł, 

j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 
500,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 640 543,69 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 600 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 1 541 004,42 zł, 
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b) 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 312 803,96 zł, 

c) 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł, 

d) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 237 656,77 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 224 743,46 zł. 

Ponadto dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikających z: 

1) rozliczenia projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA – C.D." 
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i przesunięcia kwoty 
141 881,31 zł z limitu wydatków w roku 2021 do limitu wydatków roku 2020; 

2) zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 1 310 000,00 zł w związku 
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”; 

3) o rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej 
w Janówce gm. Andrespol” i zmniejszenia limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 
5 960,00 zł; 

4) wprowadzenia do wykazu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” o wartości  
267 656,77 zł, z limitem wydatków: 
a) w roku 2020 – kwota 50 000,00 zł, 
b) w roku 2021 – kwota 217 656,77 zł 
Planowanym źródłem finansowania tej inwestycji są środki z budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w wysokości 131 932,00 zł oraz dotacja przyznana 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 
135 724,77 zł (w roku 2021); 

5) dostosowania limitów wydatków zawartych w wykazie przedsięwzięć w związku  
z realizacją wspólnego zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej 
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” 
do Uchwały Nr XV/65/2020 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa 
Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2020 r. 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian dokonano zwiększenia pozostałych 
dochodów bieżących o wskaźnik 2,5 % w latach 2021 – 2023 i zwiększenia planu 
dochodów majątkowych w roku 2021 o kwotę 135 724,77 zł oraz zmiany planu 
wydatków w latach 2021 – 2023 w związku ze zwiększeniem planu dochodów 
i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań ujętych w zbiorczym  
wykazie przedsięwzięć. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu jedynie w 2020 roku, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 277 635,46 zł. 
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Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok, poprzez: 

1) zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
ogółem o kwotę per saldo 717 452,54 zł, w tym: 

a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę per saldo 215 437,31 zł, 

b) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 502 015,23 zł; 

2) zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
ogółem o kwotę per saldo 942 196,00 zł, w tym: 

a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo 301 652,31 zł, 

b) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 640 543,69 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka 
wydatków nad dochodami) w wysokości 277 635,46 zł, który sfinansowany zostanie 
nadwyżką z lat ubiegłych. 

Zaproponowano zwiększenie planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o kwotę 224 743.46 zł oraz dokonanie zmiany planów: 

1) dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2020 r.; 

2) dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r.; 

3) zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku; 

4) wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, 
o których mowa w art, 5 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku 

 przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
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Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących 

okoliczności: 

1) przyznania środków z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodzących 
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 144 740,00 zł  
z przeznaczeniem na: 

a) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – kwota 7 000,00 zł; 

b) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E 

na odcinku Palczew – Modlica" – kwota 137 740,00 zł; 

2) przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania 
z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" w wysokości 500 000,00 zł; 

3) zmiany przeznaczenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu gminy Brójce: 

a) „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 

w stronę Romanowa" – zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł, 

b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce" – 
zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł; 

4) zmniejszenia planu dotacji przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 135 724,77 zł na realizację zadania pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach" 
w związku z kontynuacją przedmiotowego zadania w roku 2021;  

5) rozliczenia projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA – C.D." 
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i zwiększenia planu 
dochodów o środki z budżetu UE o kwotę 141 881,31 zł według harmonogramu 
transz dofinansowania; 

6) zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków otrzymywanych z gmin  
i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 65 117,00 zł; 

7) wpływu odszkodowania z polisy OC sprawcy za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia 
drogowego (uszkodzenie bariery ochronnej i znaku drogowego umieszczonego  
w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Stróża) – zwiększenie o kwotę 
1 439,00 zł. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 301 652,31 zł z przeznaczeniem  
na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach następujących działów: 

a) 010 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego  
oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów 
ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych  
w związku z przyznaniem środków z budżetu samorządu województwa 
łódzkiego, 
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b) 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 37 739,00 zł, w tym 36 300,00 zł 
z przeznaczeniem dla gminy Nowosolna na bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych, 

c) 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem 
na weryfikację prac geodezyjnych, 

d) 852 Pomoc, społeczna – zwiększenie o kwotę 147 881,31 zł z przeznaczeniem 
na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej — kwota 6 000,00 zł  
oraz realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA – C.D." 
— kwota 141 881,31 zł; 

e) 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 89 032,00 z! na utrzymanie dzieci 
w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 640 543,69 zł 
w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 

a) „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol''–
zmniejszenie o kwotę 5 960,58 zł, 

b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce" – 
zwiększenie o kwotę 275 000,00 zł, 

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Palczew – Modlica" – 
zmniejszenie o kwotę per saldo 87 260,00 zł, 

d) „Wykonanie chodnika na ul, Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 
w stronę Romanowa" – zmniejszenie o kwotę 75 000,00 zł, 

e) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej  
w gm. Brójce" – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł, 

f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E  
do granic miasta Łodzi" – zwiększenie o kwotę 1 310 000,00 zł, 

g) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E  
w gminie Nowosolna" – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł, 

h) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna" – 
zmniejszenie o kwotę 5 775,00 zł, 

i) „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości 
Bukowiec gm. Brójce" — zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł, 

j) „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie 
e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" – zmniejszenie  
o kwotę 312 803,96 zł, 

k) „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul, Sienkiewicza 3  
w Łodzi" – zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł, 

l) „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach" - zmniejszenie o kwotę 217 656,77 zł, 

m) „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania kuchni i jadalni  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w ramach 
projektu MEN "Posiłek w szkole i w domu" – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł. 
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Dla zrównoważenia budżetu zaproponowano dokonanie zwiększenia planu przychodów 
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 224 743,46 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawione propozycje i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok, poprzez: 

1) zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 

2) zmiany planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w 2020 r. przedstawionego w załączniku Nr 5 do Uchwały  
Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany ze względu  
na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 500,00 zł  
na opracowanie programu ochrony środowiska oraz sporządzenie raportu z wykonania 
programu ochrony środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Łącznie na realizację tych wydatków w budżecie Powiatu zabezpieczono środki 
finansowe w wysokości 10 500,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 

18. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła pismo przekazane 
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące: 

1) rejestracji osób bezrobotnych od 1 lipca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. 
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Ogółem: 101 osób, w tym Koluszki: 29 osób, z prawem do zasiłku: 39 osób. 
Łączny stan osób bezrobotnych na dzień 17 lipca 2020 r. wynosił 2141, w tym 
Koluszki: 844, pozostałe gminy: 1297, z prawem do zasiłku 344 osoby; 

2) złożenia w ZUS przez 88 osoby wniosków o przyznanie prawa do zasiłku 
solidarnościowego; 

3) złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 17 osób legalnej 
pracy cudzoziemca; 

4) wniosków na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oraz organizacji 
pozarządowych – wpłynęły 4504 wnioski i podpisano 4071 umów na łączną 
kwotę 20 420 300,00 zł; 

5) wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęły 504 wnioski, podpisano 421 
umów na kwotę 1 651 000,00 zł; 

6) naboru na pozostałe formy pomocowe; 

7) realizacji przez Urząd wniosków złożonych przed stanem epidemii, 
a dotyczących staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej; 

8) raportów do MRPIPS przesyłanych codziennie za pośrednictwem specjalnie 
stworzonej do tego platformy internetowej. 

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź –Wschód, które 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wykreślenie zadania: 
„Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul, Sienkiewicza 3 w Łodzi” 
planowanego do realizacji w 2020 roku, ze względu na odpowiedź Zarządu 
Nieruchomości Województwa Łódzkiego o braku środków w budżecie 
Województwa Łódzkiego ustalonym na 2020 rok na realizację tego zadania. 

  Wniosek skierowany do Zarządu stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

  We wniosku wskazano, że w sierpniu br. trzeba będzie przygotować wystąpienie 
do Zarządu Województwa Łódzkiego o umieszczenie tego zadania w projekcie 
budżetu 2021 roku. 

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

 Zarząd Powiatu pozytywie rozpatrzył wniosek o przyznanie środków finansowych 
w kwocie 20 000 zł na zamówienie usługi obejmującej aktualizację baz danych zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023; 

2) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 861/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu 
użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach (obniżenie czynszu najemcy: „Super Apteka M I R Kuchczyńscy Spółka 
Jawna” za miesiąc lipiec 2020 roku) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 862/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 863/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostek: KP PSP, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach, PCPR) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 864/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 865/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy PUP Łódź–Wschód) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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6) Nr 866/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2020 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydziału Or. i Dyrektora PCPR) – 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 867/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: DDP) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 868/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
następujących jednostek: DPS w Lisowicach, DDP, PCPR, KP PSP) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

9) Nr 869/2020 w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia  

z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa 

Łódzkiego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 


