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PROTOKÓŁ NR 66/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 15 stycznia 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 65/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych 
i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie planu kontroli rodzin zastępczych 
i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2020 r. 

Zaproponowano, aby kontroli dotyczącej wykonywania obowiązków rodziny zastępczej 
lub rodzinnego domu dziecka w ramach nadzoru nad prowadzeniem pieczy zastępczej 
zostały objęte wszystkie zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

Natomiast kontroli dotyczącej wykonywania obowiązków rodziny zastępczej w ramach 
nadzoru nad prowadzeniem pieczy zastępczej zostanie objętych 10 spokrewnionych 
rodzin zastępczych wybranych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 
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Ponadto Pani Łużniak przedstawiła informacje na temat różnego rodzaju problemów  
w rodzinach zastępczych, m.in. dotyczących konfliktów, nałogów i przemocy (również  
w rodzinach spokrewnionych). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
plan kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2020 r. 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Przedstawienie informacji o podwyższeniu stawki czynszu w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak poinformowała, że Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„FEL-MED” Sp. z o. o., od którego są wynajmowane są pomieszczenia dla Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, podwyższył stawki czynszu. 

Od stycznia 2020 roku za wynajem z dotychczasowej stawki czynszu 29 zł/1m2 netto 
(35,67 zł brutto) czynsz zwiększono do 33 zł netto /1m2 (40,59 zł brutto /1m2).  
W cenę czynszu są wliczane media. 

Pani Dyrektor nadmieniła, że podwyżka czynszu wynosi 13,79 %, a poprzednia podwyżka 
nastąpiła 3 lata temu, każdorazowo wzrost czynszu wynosił 1 zł1m2 netto. Powierzchnie 
PCPR i ZON wynoszą odpowiednio: 178,44 m2 i 133,6 m2 (bez korytarzy i toalet).  

Obecnie skutki wzrostu czynszu ogółem w skali całego roku wyniosą 18 420,48 zł. 

Dyskutowano na temat ewentualnej zmiany siedziby PCPR i ZON do Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3. Aby takie rozwiązanie mogło zostać 
wprowadzone, potrzebne jest m.in. zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych  
dla osób niepełnosprawnych. 

6. Przedstawienie pisma Dyrektora PCPR z prośbą o zwiększenie planu wydatków  
w dziale 853, rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie planu 
wydatków w dziale 853, rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 
o kwotę 36 000,00 zł. Przedmiotowy wniosek wynika z niskiej dotacji Wojewody 
Łódzkiego przeznaczonej obecnie na orzeczenie w kwocie 105,00 zł. 
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Przedstawiono informacje na temat rocznego planu finansowego przeznaczonego 
na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota w wysokości 
372 225,00 zł oraz na temat wysokości transzy w miesiącu styczniu i wydatków  
w tym okresie, które są niewystarczające.  

Szczegółowe informacje przedstawiono w przedłożonym wystąpieniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pani Łużniak dodała, że w związku z zaistniałą sytuacją do Wojewody Łódzkiego 
zostanie wystosowane pismo informujące, że zbyt niska dotacja z budżetu 
Województwa Łódzkiego jest niewystarczająca i zagraża realizacji zadań. 

Omawiano również kwestie finansowania przez Wojewodę jedynie wydawanych 
orzeczeń, natomiast nie są przeznaczane środki na inne sprawy rozpoczęte, m.in. zgody, 
rezygnacje, tryb odwoławczy). 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Proponowane zmiany w planie wydatków zostaną uwzględnione w projekcie uchwały 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, kierowanym na najbliższą Sesję Rady Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zadaniu 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” 
w gm. Brójce. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki 
Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E 
na odcinku Pałczew – Modlica”, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie 
publiczne na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1512E  
w gminie Brójce na odcinku ok. 310 m zlokalizowanym od granicy z Gminą Tuszyn  
do skrzyżowania drogi w miejscowości Pałczew wraz ze skrzyżowaniem, w zakresie 
poszerzenia jezdni do szerokości 5,50 m z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni  
wraz z odtworzeniem poboczy i odmuleniem rowów przydrożnych. 

 W wyniku dokonanego rozpoznania rynku i wystosowania zaproszeń do 3 potencjalnych 
wykonawców, zostały złożone 2 oferty z cenami brutto: 7 000,00 zł i 9 000,00 zł. 

Najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 7 000,00 zł brutto przedstawiła Firma Drogowe 
Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka. 
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W związku z tym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru ww. oferty oraz o wyrażenie zgody na zawarcie 
z ww. wykonawcą umowy na opracowanie projektowe w zadaniu pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku  
Pałczew – Modlica” w gm. Brójce. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Przedstawienie informacji o uzgodnieniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Kalonka, 
obręb Byszewy. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał sprawę omawianą na poprzednim posiedzeniu 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w dniu 8 stycznia 2020 r., dotyczącą 
wniosku Wójta Gminy Nowosolna w sprawie uzgodnienia wraz z prognozami 
oddziaływania na środowisko projektów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Plichtów, obręb 
Byszewy oraz miejscowości Kalonka, obręb Kalonka. Wówczas wątpliwości dotyczyły 
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Kalonka na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1148E ulicy Marmurowej 
z drogą powiatową nr 1186E, w sąsiedztwie obiektu zabudowy usługowej, który  
znacznie ogranicza widoczność na skrzyżowaniu dróg. 

Pan Naczelnik przypomniał, że występowano do Gminy Nowosolna o przywrócenie 
ustaleń poprzedniego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Wskazywano, że przy zachowaniu pierwotnie planowanego skosu drogi i przy 
jednoczesnym umieszczeniu w planie zagospodarowania zapisów pozwalających  
na uzyskanie przez Gminę Nowosolna dofinansowania rozbudowy lub przebudowy tego 
budynku, będzie możliwe pozytywne uzgodnienie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w wyniku podjętych działań plan został 
zmieniony w sposób, dzięki któremu interesy Powiatu Łódzkiego Wschodniego są 
zabezpieczone. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego 
programu Erasmus+ przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na wniosek  
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego programu Erasmus+ przez 
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Termin składania wniosków w ramach projektu: „Zawodowcy w Europie” został 
wyznaczony do dnia 5 lutego 2010 roku. Przewidywana wartość projektu wynosi 
148 769,00 euro. Czas trwania projektu przewidywany jest na 22 miesiące (od dnia  
1 czerwca 2020 r. do dnia 31 marca 2022 r.).  

W ramach realizacji ww. Projektu planowany jest wyjazd do Hiszpanii w październiku 
2020 r. oraz wyjazd do Szwecji w październiku 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie przedstawionymi przez dyrektora  
ZS nr 2 w Koluszkach, którego kopia stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie 
wniosku w ramach unijnego programu Erasmus+ przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
realizowanych w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020, dla dziecka 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest na wniosek rodziców dziecka, wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośba o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 
2019/2020, dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Po konsultacji z dyrektorem SOSW w Koluszkach ustalono, że istnieje możliwość 
realizacji tych zajęć w wymiarze 1 godziny tygodniowo po feriach zimowych. 

Koszt prowadzenia tych zajęć wyniesie około 225 zł brutto miesięcznie. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że będzie to 34 dziecko, dla którego realizuje się zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW w Koluszkach. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych w SOSW w Koluszkach 
w roku szkolnym 2019/2020, dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

11. Podjęcie decyzji w sprawie przydzielenia 6 godzin zajęć indywidualnych dla uczennicy 
SOSW w Koluszkach, w II półroczu roku szkolnego 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka  
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach z prośbą o przydzielenie 6 godzin zajęć 
indywidualnych dla uczennicy SOSW w Koluszkach, w II półroczu roku szkolnego 
2019/2020. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedstawionym piśmie, którego kopia 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że na pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 
Zarząd Powiatu przyznała 6 godzin zajęć nauczanych indywidualnie tej uczennicy,  
która oprócz dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością ma również problemy 
z zachowaniem. W orzeczeniu Poradni wskazano, że część zajęć powinna być 
prowadzona indywidualnie, z czasem zmniejszana. 

W związku z tym zaproponowano kontynuację realizacji tych zajęć do końca roku 
szkolnego 2019/2020 w wymiarze 6 godzin indywidualnych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na przydzielenie 6 godzin zajęć indywidualnych dla uczennicy SOSW w Koluszkach,  
w II półroczu roku szkolnego 2019/2020. 

12. Przedstawienie projektu porozumienia w sprawie opieki stomatologicznej  
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o obowiązku nałożonym na Powiat Łódzki 
Wschodni ma mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej  
nad uczniami, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość 
korzystania z: 

1) gabinetu dentystycznego spełniającego wymagania, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej. 
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W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę  
zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym 
świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży 
finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji 
udzielania świadczeń. 

W związku z tym, na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
zamieszczono zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki 
stomatologicznej nad uczniami uczęszczającymi do szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 

Termin realizacji zamówienia wyznaczono od dnia zawarcia umowy na czas trwania 
zawartego przez wyłoniony podmiot kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Opieka stomatologiczna finansowana będzie w całości ze środków NFZ. 

W terminie do dnia 27 grudnia 2020 r. wpłynęła jedna oferta na realizację tych 
świadczeń, złożona przez Poradnię Stomatologiczno-Protetyczną Maria Jankiewicz, 
Renata Sadrakuła s.c., ul. Staszica 34, 95-040 Koluszki. 

Przedmiotem porozumienia będzie sprawowanie opieki stomatologicznej nad około 
1000 uczniów szkół, dla których Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, ul. Kościuszki 16, 

95-040 Koluszki; 

2) w ramach Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki: 

 Technikum Nr 1 w Koluszkach, 

 Branżowa Szkoła I stopnia w Koluszkach; 

3) w ramach Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki: 

 II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach, 

 Technikum nr 2 w Koluszkach; 

4) w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, 

ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki: 

 Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Koluszkach, 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koluszkach. 

Porozumienie obejmuje udzielanie świadczeń określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu leczenia stomatologicznego, w części dotyczącej wykazu świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, 
z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.  

Porozumienie zostanie podpisane na okres od dnia zawarcia do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
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Przyjmujący zamówienie przystąpi do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 
leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół określonych porozumieniem z dniem 
27 stycznia 2020 roku. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie. 

13. Rozważenie możliwości utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia w Zespole Szkół nr 1 
w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że zgodnie z ustawą wprowadzającą  
przepisy ustawy Prawo oświatowe, od 1 dnia września 2020 roku tworzy się Branżową 
Szkołę II stopnia, która zostaje wprowadzona do systemu oświaty jako nowy typ szkoły 
i pierwszy nabór do tej szkoły może być prowadzony od 1 września 2020 roku. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że w strukturze ZS nr 1 w Koluszkach funkcjonuje Szkoła 
Branżowa I stopnia, więc teoretycznie w celu kontynuacji kształcenia mogłaby  
zostać utworzona Szkoła Branżowa II stopnia, aby dalej kształcić uczniów w danej 
kwalifikacji zawodowej.  

Wystąpiono dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach z prośbą o stanowisko w sprawie 
możliwości utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia w ZS nr 1 w Koluszkach. 

W odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienie, dyrektor Szkoły wskazał na nieznaczną 
liczbę uczniów w Branżowej Szkole I stopnia i zaproponował, aby wstrzymać się 
z taką decyzją i rozważyć założenie nowego typu szkoły od roku szkolnego 2020/2021. 

Kopia pisma Dyrektora ZS nr 1 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu negatywnie 
rozpatrzył możliwość utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia w Zespole Szkół nr 1 
w Koluszkach. 

14. Rozpatrzenie propozycji firmy Zamana Group dotyczącej współorganizacji maratonu  
kolarstwa górskiego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła wystąpienie firmy ZAMANA GROUP  
Cezary Zamana z propozycją współpracy przy organizacji maratonu kolarstwa  
górskiego dla amatorów pn. Cisowianka Mazovia MTB Marathon w Koluszkach, 
zaplanowanego na 20 września 2020 r. 
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W piśmie zaproponowano, aby zaangażowanie finansowe Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego wynosiło 5 000,00 zł, które obejmowałoby działania promocyjne,  
nagrody i puchary dla zwycięzców klasyfikacji Najlepszego Mieszkańca Powiatu 
w maratonie MTB. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedstawionym wystąpieniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Biorąc pod uwagę brak w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
wystarczających środków finansowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, po zapoznaniu się 
z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył propozycję 
firmy Zamana Group dotyczącą współorganizacji maratonu kolarstwa górskiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na 2020 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przypomniała o obowiązku 
wynikającym z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dotyczącym sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na 2020 rok, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu przez Radę Powiatu. 

W związku z tym Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 30 000 euro, który został opracowany na podstawie planów otrzymanych 
z Wydziałów: Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydziału 
Geodezji i Kartografii. 
Na 2020 rok przewidzianych jest 8 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Dyskutowano na temat zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, uwzględnionych 
w planie postępowań na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził 
plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 30 000 euro. Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu plan postępowań zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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16. Przedstawienie decyzji Burmistrza Tuszyna zatwierdzającej podział nieruchomości 
położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, obręb 14 – Tuszynek 
Majoracki, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 55/12 o powierzchni 4,3489 ha 
(wydzielono m.in. działkę nr 55/45 o pow. 0,0165 ha pod drogę powiatową). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Burmistrza Tuszyna zatwierdzającą podział nieruchomości położonej 
w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, obręb 14 – Tuszynek Majoracki, 
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 55/12 o powierzchni 4,3489 ha. 

W wyniku podziału została wydzielona m.in. działka nr 55/45 o powierzchni 0,0165 ha, 
przeznaczona pod drogę powiatową. 

Kopia decyzji Burmistrza Tuszyna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że właściciel tej nieruchomości nie nawiązywał kontaktu 
w sprawie swojej gotowości do zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat 
odszkodowania za tę nieruchomość. 

Zgodnie z mapą podziału na działce znajdują się naniesienia w postaci ogrodzenia,  
ale z informacji przekazanej przez geodetę wynika, że tego ogrodzenia już nie ma. 

W związku z tym, pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Łodzi dokonają wizji w terenie, w celu oględzin stanu faktycznego 
nieruchomości. 

Ponadto Pan Bogusław Biliński nadmienił, że w zaistniałej sytuacji nie będzie zlecane 
wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, jednocześnie zaproponował, 
aby nie składać odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionej propozycji. 

17. Przedstawienie zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości położonej w obrębie S-6 m. Łódź, województwie 
łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/11 na powierzchni 
0,0113 ha (wynika z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji 
inwestycji: „Udrożnienie łódzkiego węzła kolejowego (TEN-T) etap II, odcinek Łódź 
Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 
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Pan Bogusław Biliński przedstawił zawiadomienie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości położonej w obrębie S-6 m. Łódź, województwie łódzkim, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/11 na powierzchni 0,0113 ha  
– Pan Biliński dodał, że Powiat Łódzki Wschodni jest udziałowcem w tej nieruchomości. 

Zawiadomienie wynika z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji 
inwestycji: „Udrożnienie łódzkiego węzła kolejowego (TEN-T) etap II, odcinek Łódź 
Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec). 

Kopia zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 

W przedstawianym zawiadomieniu wskazano m.in., że zgodnie z art. 30 § 4 Kpa, 
w sprawach dotyczących praw zbywalnych w razie zbycia prawa w toku postępowania 
na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. 

W związku z tym w zawiadomieniu zwrócono się z prośbą o poinformowanie organu 
w razie zbycia prawa, gdyż powyższa informacja będzie niezbędna do prawidłowego 
ustalenia stron niniejszego postępowania. 

Zawiadomienie zawiera również informację, że dotrzymanie terminu określonego 
dyspozycją art. 35. Kpa (Terminy załatwiania spraw przez organy), nie jest możliwe 
z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o operat szacunkowy 
sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego i wyznaczono nowy termin 
jej rozpatrzenia do dnia 30 września 2020 r. 

Pan Naczelnik nadmienił, że organ wydający do zawiadomienie nie posiada żadnych 
możliwości kształtowania stosunków prawnych, które są w tym przypadku regulowane  
na mocy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.  

Pan Biliński poinformował, że zgodnie z art. 90 ust. 8 ww. ustawy, z dniem 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nieruchomości stanowiące własność  
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, z zastrzeżeniem ust. 10. Ponadto czynność prawna dokonana 
z naruszeniem ust. 8 jest nieważna. 

Pan Naczelnik nadmienił, że w związku z przytoczonymi przepisami prawa, Skarb 
Państwa, ani Gmina nie może skutecznie poddać tej nieruchomości obrotowi prawnemu 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji 
budżetowej w ramach zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 
Starostwa powiatowe i rozdziału 75095 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 613/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 stycznia  
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie  
zadań własnych. 

Zmiany dotyczą Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa 
powiatowe i rozdziału 75095 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2020 (dotyczy ZS nr 2). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach na rok 2020 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych.  

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 
Technika. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego  
przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18 
do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 
Starostwa powiatowe. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 
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22. 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. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 229 902,00 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2019 gminie Koluszki w ramach 
zawartego porozumienia dotyczącego powierzenia zarządu nad drogami 
powiatowymi – 130 844,00 zł; 

2) przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w łącznej wysokości 90 000,00 zł na realizację następujących zadań: 
a) „Woda źródłem życia” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Koluszkach – 45 000,00 zł; 
b) „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 

w Koluszkach – 45 000,00 zł; 

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez: 
a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – 7.210,00 zł, 
b) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach – 1.848,00 zł. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 372 983,67 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112.983,67 zł w ramach następujących 
działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 3.488,00 zł, 

b) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 100.437,67 zł, 

c) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 9.058,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 260 000,00 zł w związku  
z wprowadzeniem do budżetu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości 
Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej”. 
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Ponadto zaproponowano dokonanie zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć poprzez 
wprowadzenie do wykazu: 

1) projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego 
przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) o wartości 233 586,17 zł z limitem 
wydatków w roku 2020 w wysokości 10 437,67 zł. 
Projekt pierwotnie planowany był do realizacji w roku 2019, jednak w związku  
z niewykorzystaniem środków w wysokości 10 437,67 zł realizacja projektu 
zaplanowana została na lata 2019 – 2020; 

2) zadania pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół  
nr 2 w Koluszkach rozpoczętego w roku 2019. Wartość tego zadania została 
oszacowana na kwotę 50 000,00 zł. 
W 2019 roku na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 4 950,00 zł  
stanowiącą wkład własny Powiatu, natomiast limit wydatków ustalony dla roku 
2020 wynosi 45 050,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w roku 2020 są środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w wysokości 45 000,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 50,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu zaproponowano dokonanie zwiększenia planu przychodów 
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 143 081,67 zł. 

Proponowane zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 558 604,69 zł. 

Zmiany zaproponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone 
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, która stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 

23. 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, w którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 229 902,00 zł oraz dokonanie zwiększenia 
planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem 
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o kwotę 372 983,67 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 112 983,67 zł 
i wydatków majątkowych o kwotę 260 000,00 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 558 604,69 zł, który zostanie 
sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. 

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o kwotę 143 081,67 zł. 

Ponadto zaproponowano dokonanie następujących zmian: 

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

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

3) planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu 
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2019 gminie Koluszki w ramach 
zawartego porozumienia dotyczącego powierzenia zarządu nad drogami 
powiatowymi – zwiększenie o kwotę 130 844,00 zł;  

2) przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w łącznej wysokości 90 000,00 zł na realizację następujących 
zadań: 
a) „Woda źródłem życia” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Koluszkach – 45 000,00 zł; 
b) „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 

w Koluszkach – 45 000,00 zł; 

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez: 
a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach z tytułu otrzymania 

darowizny w wysokości 7 210,00 zł; 
b) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach z tytułu rozliczenia 

podatku VAT – zwiększenie o kwotę 1 848,00 zł. 
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Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z: 

1) zwiększenia planu dotacji dla gminy Koluszki o kwotę 260 844,00 zł w ramach 
zawartego porozumienia dotyczącego powierzenia zarządu nad drogami 
powiatowymi, w tym na: 
a) bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 844,00 zł 

(niewykorzystane środki w roku 2019), 
b) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E 

w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej” – 260 000,00 zł 
(w tym 130 000,00 zł niewykorzystane w roku 2019); 

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 644,00 zł na realizację zadań wynikających 
z ustawy Prawo o ruchu drogowym związanych z parkowaniem i holowaniem 
pojazdów usuniętych z drogi; 

3) kontynuacji przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach projektu pn. „My way, My future – 
praktyki zawodowe w Grecji” i wprowadzenia do planu wydatków niewykorzystanych 
w roku 2019 środków w wysokości 10 437,67 zł; 

4) wprowadzenia do planu wydatków zadań: 
a) „Woda źródłem życia” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy I Liceum 

Ogólnokształcącym w Koluszkach: 50 000,00 zł (w tym udział własny 5 000,00 zł); 
b) „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 

w Koluszkach, rozpoczętego w roku 2019: 45 050,00 zł (wartość zadania: 
50 000,00 zł, w tym udział własny w 2019 r.: 4 950,00 zł, w roku 2020: 50,00 zł) 
i zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 5 050,00 zł – zmniejszenie 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność; 

5) zwiększenia planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach o kwotę 7 210,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności; 

6) zwiększenia planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 
rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 1 848,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadań statutowych. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 143 081,67 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 
stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu. 
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24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego został 
przygotowany w związku z następującymi kwestiami: 

1) z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zabezpieczenie 
środków na realizację zadań przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w ramach zadań własnych w wysokości 36 000,00 zł (dotacja celowa przyznana 
z budżetu państwa); 

2) w ramach zadań zleconych w I kwartale b.r. nie pokrywa niezbędnych wydatków 
związanych z funkcjonowaniem Zespołu; 

3) ze zmianą klasyfikacji wydatków związanych ze świadczeniem usług w ramach 
nieodpłatnej pomocy prawnej: 
a) zadania statutowe – zmniejszenie o kwotę 126 060,00 zł, 
b) dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o kwotę 126 060,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

25. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na odstąpienie od stosowania zasad postepowania określonego w uchwale 
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. 
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne: 
1) w zakresie wyboru audytora wewnętrznego do przeprowadzania zadań 

audytowych w 2020 roku; 
2) w zakresie wyboru prawnika (kancelarii prawnej) do wydania niezależnej  

opinii w zakresie możliwości postępowania w dalszym możliwym prawnie 
trybie postępowania w celu osiągnięcia rozwiązania jak najbardziej korzystnego 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Jeżeli chodzi o wybór audytora, Pani Skarbnik nadmieniła, że w 2019 roku  
na przeprowadzenie zadań audytowych była zawarta umowę zlecenia 
z uprawnionym audytorem na kwotę brutto 10 000,00 zł (umowa obejmowała 
realizację 2 zadań). 

Z przeprowadzonego rozeznania (na podstawie korespondencji z audytorami, 
rozmów telefonicznych oraz informacji ze stron internetowych) wynika, że koszt 
zrealizowania jednego zadania audytowego waha się w przedziale cenowym 
od 2 200,00 zł netto do 15 000,00 zł brutto (w jednej jednostce). 

Pani Skarbnik dodała, że w planie audytu na 2020 rok jedno zadanie dotyczy 
wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a drugie 
zadanie audytowe dotyczy jednej jednostki – Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

W budżecie Powiatu na 2020 rok zaplanowano na ten cel środki finansowe 
w wysokości 10 000,00 zł. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

W odniesieniu do drugiego zagadnienia, dotyczącego wyboru prawnika (kancelarii 
prawnej) do wydania niezależnej opinii w zakresie możliwości postępowania 
w dalszym możliwym prawnie trybie postępowania w celu osiągnięcia rozwiązania 
jak najbardziej korzystnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Pani Skarbnik 
nadmieniła, że sprawa dotyczy wyroku Sądu Okręgowego z powództwa Jarosława 
Zielińskiego i Sądu Apelacyjnego w Łodzi.  

Wskazano, że obecnie wystąpiono o pisemne uzasadnienie wyroku Sądu 
Apelacyjnego. 

Wydana opinia, której dotyczy wniosek skierowany do Zarządu Powiatu pozwoli 
Zarządowi na podjęcie właściwej, jak najmniej ryzykownej decyzji. 

Środki finansowe na realizację ww. zlecenia zostały zabezpieczone w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na odstąpienie od stosowania zasad postepowania określonego w uchwale 
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. 
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne: 

1) w zakresie wyboru audytora wewnętrznego do przeprowadzania zadań 
audytowych w 2020 roku; 

2) w zakresie wyboru prawnika (kancelarii prawnej) do wydania niezależnej opinii 
w zakresie możliwości postępowania w dalszym możliwym prawnie trybie 
postępowania w celu osiągnięcia rozwiązania jak najbardziej korzystnego 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 



20 

 

 W związku z dyskusją na temat podwyższenia o 13 % stawek czynszu dla PCPR 
i ZON, na prośbę Pana Starosty Pani Ewa Redmann poinformowała, że stawka 
czynszu dla Starostwa Powiatowego w Łodzi za najem pomieszczeń w budynku  
przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi wynosi 1 511 zł + koszt około 5 tys. zł związany 
z miesięcznymi opłatami za media.  

W związku z tym, łączny miesięczny koszt związany z wynajmem pomieszczeń 
w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 dla potrzeb Starostwa wynosi około 20 zł/1m2 
brutto (łączna powierzchnia 351 m2). 

Dyskutowano na temat potrzeb związanych z ewentualnym zaadaptowaniem 
dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dla Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności pomieszczeń znajdujących się w budynku 
przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi. 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przestawiła kilka propozycji 
tegorocznych obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego na terenie  
gminy Nowosolna i przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków finansowych. 

Zaproponowano ustalenie terminu obchodów Święta Powiatu na dzień 25 kwietnia 
2020 roku. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami: 

1) o podwyższeniu stawki czynszu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; 

2) z pismem Dyrektora PCPR z prośbą o zwiększenie planu wydatków w dziale 853, 
rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; 

3) o uzgodnieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Kalonka, obręb Byszewy; 

4) z projektem porozumienia w sprawie opieki stomatologicznej dla uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni; 

5) z decyzją Burmistrza Tuszyna zatwierdzającej podział nieruchomości położonej 
w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, obręb 14 – Tuszynek Majoracki, 
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 55/12 o powierzchni 4,3489 ha (wydzielono 
m.in. działkę nr 55/45 o pow. 0,0165 ha pod drogę powiatową); 

6) z zawiadomieniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wszczęciu 
postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości położonej w obrębie S-6 m. Łódź, województwie łódzkim, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/11 o powierzchni 0,0113 ha 
(wynika z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji inwestycji: 
„Udrożnienie łódzkiego węzła kolejowego (TEN-T) etap II, odcinek Łódź Fabryczna–
Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec). 

 Zarząd Powiatu podjął decyzje w następujących sprawach: 

1) o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych  
w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020, dla dziecka z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego; 

2) o przydzieleniu 6 godzin zajęć indywidualnych dla uczennicy SOSW w Koluszkach, 
w II półroczu roku szkolnego 2019/2020; 

3) negatywnie rozpatrzył propozycję firmy Zamana Group dotyczącą współorganizacji 
maratonu kolarstwa górskiego; 

4) negatywnie rozpatrzył możliwość utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia w Zespole 
Szkół nr 1 w Koluszkach. 
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 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski o odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, w zakresie wyboru: 

1) audytora wewnętrznego do przeprowadzania zadań audytowych w 2020 roku;  

2) prawnika (kancelarii prawnej) do wydania niezależnej opinii o możliwości 
postępowania w dalszym możliwym prawnie trybie postępowania w celu 
osiągnięcia rozwiązania jak najbardziej korzystnego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (dotyczy wyroku Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
 z powództwa Jarosława Zielińskiego). 

 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 609/2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych 
i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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2) Nr 610/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zadaniu 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”  
w gm. Brójce – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

3) Nr 611/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego 
programu Erasmus+ przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

4) Nr 612/2020 w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na 2020 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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5) Nr 613/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

6) Nr 614/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

7) Nr 615/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy ZS nr 2) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

8) Nr 616/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego) – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


