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PROTOKÓŁ NR 78/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 25 marca 2020 r. 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 

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

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 
 
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził 
kworum. 
 
 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 

Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu. 

 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć przez dyrektorów 

placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych. W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach oraz Dyrektor  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach zwrócili się z prośbą do Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego o wyrażenie zgody na zwieszenie w okresie od dnia 
26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Koluszkach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Koluszkach. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej na kolejny okres przedłużyło zawieszenie zajęć dla 
szkół i placówek oświatowych. W rozporządzeniu nie ujęto Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a więc placówki 
te nie mają odgórnie zawieszonych zajęć. W związku z tym Dyrektorzy wystąpili 
do Zarządu Powiatu z prośbą o zawieszenie zajęć na taki sam okres, jak w przypadku 
pozostałych szkół, z uwagi na duże zagrożenie epidemiologiczne. Taką możliwość daje 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach. 
Według Ministerstwa powyższe placówki nie muszą być zawieszone, z uwagi 
na zapewnienie dzieciom ciągłości terapii. Jednak biorąc pod uwagę dużą podatność 
na choroby dzieci w Ośrodku, które często mają wiele chorób współistniejących, 
dyrektor Ośrodka uznała za celowe zawieszenie zajęć. Pani Naczelnik zwróciła uwagę, 
że tylko 7 uczniów umieszczonych jest w internacie, pozostali uczniowie dojeżdżają 
do Ośrodka, a więc kontakt zewnętrzny jest codzienny. W przypadku Poradni ilość 
klientów, korzystających z jej usług, stanowi potencjalne zagrożenie zakażenia i również 
uzasadnia podjęcie środków ostrożności, polegających  na zawieszeniu zajęć. 
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Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, iż należy wziąć pod uwagę obecny stan epidemii. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawieszenie zajęć przez dyrektorów placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni  (załącznik nr 3 do protokołu). 

 
 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora I LO w Koluszkach w sprawie wyrażenia zgody 
na podział na grupy na językach obcych w kl. III. 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Dyrektora I LO w Koluszkach w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy 
na językach obcych w klasie III (załącznik nr 4 do protokołu). Dyrektor I LO w Koluszkach 
przygotowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i wystąpił do Zarządu o zgodę 
na podział na grupy na językach obcych w kl. III. Z nauki w szkole zrezygnował jeden 
z uczniów i liczebność klasy zmniejszy się poniżej 24 uczniów, a więc poniżej liczebności, 
przy której stosuje się obligatoryjny podział na grupy. Dotychczas przez dwa lata 
program był realizowany osobno dla dwóch grup i mogą być różnice programowe 
między nimi. Dotyczy to trzech godzin języka angielskiego i dwóch godzin języka 
niemieckiego. Koszty związane z takim podziałem wynoszą około 1.145,00 zł miesięcznie 
i były one planowane. 

 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział na grupy na językach obcych w kl. III 
w I LO w Koluszkach. 
 
 

5. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych za 2019 rok. 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedłożyła 
sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych za 2019 rok 
(załącznik nr 5 do protokołu). Podkreślono, że Powiat Łódzki Wschodni dołożył 
do oświaty środki w wysokości 2.125.114,00 zł. Omówiono szczegółowo temat 
rozliczenia dotacji. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych za 2019 rok. 
 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa 
odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”. 
 
Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, iż w prowadzonym postępowaniu na wykonanie 
robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce 
gm. Andrespol” wpłynęły cztery oferty w przedziale cenowym od 83.763,00 zł 
do 121.417,00 zł. Pan Naczelnik przedstawił wniosek o zatwierdzenie wyboru 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę „BUD-ZIEM” Łukasz Kostrzewa,  
95-040 Koluszki, Słotwiny ul. Długa 15a, z ceną brutto za wykonanie usługi wynoszącą 
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83.763,00 zł. W budżecie Powiatu na ten cel zapisana jest kwota 90.000,00 zł.  
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zadaniu 
pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” (załącznik nr 6 
do protokołu). 
 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich 
dla budynku pawilonu i pałacyku w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych 
„CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”. 
 
Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że przeprowadzone zostało postępowanie 
o zamówienie publiczne na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla 
budynku pawilonu i pałacyku w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – 
przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ  w trybie art. 4 
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku dokonanego rozpoznania rynku 
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu wpłynęła jedna oferta niepodlegająca 
odrzuceniu złożona przez firmę „BINBUD PROJEKT” inż. Jerzy Bińkowski Tuszyn, 
Plac Reymonta 3, za cenę brutto 5.000,00 zł. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji kosztorysów 
inwestorskich dla budynku pawilonu i pałacyku w zadaniu pn. „Centrum Usług 
Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby 
ŚDS i WTZ” (załącznik nr 7 do protokołu). 
 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie 
nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E Wardzyn – Pałczew”. 
 
Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił wniosek Komisji przetargowej powołanej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego 
w 2020 r., dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 2927E Wardzyn – Pałczew” dotyczący wyboru trybu zamówienia – przetarg 
nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także o zatwierdzenie treści 
ogłoszenia o przetargu nieograniczonym i treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Termin realizacji przewidywany jest do 3 sierpnia 2020 r. Należy wziąć pod 
uwagę fakt, że ograniczenia występujące obecnie w związku ze stanem epidemii, mogą 
spowodować wydłużenie realizacji, gdyż mogą pojawić się kłopoty z dostawami oraz 
samym wykonaniem. W projekcie umowy zawarto klauzulę dotyczącą wystąpienia siły 
wyższej, iż zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w sytuacji udokumentowanych 
opóźnień w dostawach materiałów i wyrobów potrzebnych do realizacji zadania.  
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W budżecie Powiatu na ten cel zapisano kwotę 300.000,00 zł, natomiast kosztorys 
opiewa na kwotę ok. 605 tys. Pan Naczelnik dodał, że wystosowane zostanie pismo 
do Wójta Gminy Brójce, czy potwierdza udzielenie dofinansowania zadania przez Gminę 
Brójce. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia 
zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści 
ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E Wardzyn – 
Pałczew” (załącznik nr 8 do protokołu). 
 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, 
dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegających 
na rozwiązaniu rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w kwocie 21.900,00 zł na zakup 
materiałów i wyposażenia związanych z zarządzeniem kryzysowym – zakup maseczek 
ochronnych 3 tys. szt., zestawy ochronne (kombinezon, maseczka, nakładka na buty) – 
15 szt., rękawiczki jednorazowe 1500 szt.   
 
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni powiedziała, że w obecnej sytuacji 
stanu epidemii spowodowanej pandemią koronawirusa, zgodnie z wytycznymi 
Wojewody, Starosta jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych 
z przygotowaniem miejsc zbiorowej kwarantanny. W tej chwili na terenie powiatu 
nie ma umieszczonych osób w zbiorowej kwarantannie, są osoby w kwarantannie 
domowej. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 (załącznik nr 9 do protokołu). 
 

 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  

finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Dokonuje się  
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych 
na rok 2020, uwzględniając zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, dotyczące rozwiązania rezerwy celowej 
na zarządzanie kryzysowe. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych 
na rok 2020 (załącznik nr 10 do protokołu). 
 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
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finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie dokonuje się  zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w zakresie zadań własnych na rok 2020 (załącznik nr 11 do protokołu). 

 
  

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału 
środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu. 
 
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła 
projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie określenia rodzaju 
zadań i podziału środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 oraz 
upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie 
finansowym Funduszu. Inicjatywa uchwałodawcza przygotowana została w związku 
z podziałem środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla samorządów powiatowych w roku 2020. Powiat otrzymał 
1.797.770,00 zł i jest to kwota wyższa w stosunku do kwoty otrzymanej w 2019 roku. 
Wyższa kwota związana jest głównie ze zwiększeniem  wydatków Warsztatów Terapii 
Zajęciowej , które aktualnie wynoszą 1 024 800,00 zł. 
Zaproponowano przeznaczenie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej kwoty 
100.000,00 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznacza się kwotę 
1.697.770,00 zł, w tym na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów 
terapii zajęciowej 1.024.800,00 zł. Zwrócono uwagę na ogromne potrzeby osób 
niepełnosprawnych w zakresie zadania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze , a także planowanych do realizacji w bieżącym roku 
turnusów  rehabilitacyjnych przesuwanych aktualnie na okres jesienny. 
Przygotowany projekt podziału został zaopiniowany pozytywnie przez Społeczną 
Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie 
określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 oraz 
upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie 
finansowym Funduszu (załącznik nr 12 do protokołu). 
 

 
13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2020 roku. 
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Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła 
projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniającej uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku. Zmiana dotyczy załącznika do uchwały, w którym 
w rozdziale II pkt 2 skreśla się słowa „na podstawie faktur wystawionych w 2020 r.” – 
zmiana zapisu umożliwi dofinansowanie zakupów sprzętu dokonanych w 2019 r. Pani 
Dyrektor zwróciła uwagę na trudną sytuację osób niepełnosprawnych, które zaciągnęły 
zobowiązania finansowe na zakup sprzętu w 2019 r. bez jakiegokolwiek dofinansowania 
ze środków PFRON. Dofinansowanie zakupów zrealizowanych w 2019 r. będzie możliwe 
w wyniku zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na to zadanie. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku (załącznik nr 13 
do protokołu). 
 
 

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w roku 2020. 
 
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła 
projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie upoważnienia Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w roku 2020. 
W projekcie uchwały zawarte jest upoważnienie dla Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
„Razem” z siedzibą w Koluszkach, ul. Pomorska 5 w sprawie przekazania dotacji 
na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 w wysokości 10,01% kosztów.  
Ustala się koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 w wysokości 
1.138.800,00 zł w tym: 1.024.800,00 zł – dotacja celowa ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 89,99% kosztów oraz 
114.000,00 zł – dotacja podmiotowa z dochodów Powiatu w wysokości 10,01% kosztów. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie 
upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką 
prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na 
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 (załącznik nr 14 do protokołu). 
 
 

15. Przedstawienie Raportu z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022.  
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Pani Marta Stasiak przedstawiła Raport z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

Raport został sporządzony w oparciu o materiały źródłowe opracowane i przekazane 
przez Naczelników/Kierowników Wydziałów/Referatów Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, a także Komendy Powiatowej 
Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Zawarte w raporcie informacje przedstawiają cele strategiczne i operacyjne wymienione 
w „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego” oraz poszczególne cele wraz  
z odnośną informacją opisową, dotyczącą realizowanych w ich ramach zadań.  

W raporcie wskazano działania, poprzez które realizowane były cele Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Najbardziej dynamiczne działania w zakresie realizacji 
zapisów Strategii podejmowane były w obszarach istotnych z punktu widzenia lokalnej 
wspólnoty samorządowej, takich jak: inwestycje związane z infrastrukturą drogową, 
pomoc społeczna, rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego poprzez wzbogacanie oferty 
edukacyjnej i podnoszenie poziomu edukacji, zapobieganie bezrobociu i wspieranie 
aktywności zawodowej. 

W 2019 roku podjęto również działania promocyjne w kierunku kreowania pozytywnego 
wizerunku Powiatu Łódzkiego Wschodniego. We współpracy z wieloma organizacjami i 
grupami lokalnej społeczności aktywnie realizowano cele związane z umacnianiem 
tożsamości mieszkańców Powiatu oraz rozwojem turystyki, rekreacji i sportu. 
 
Pani Marta Stasiak przypomniała, że Raport przedstawiany został w dniu dzisiejszym po 
raz kolejny, gdyż prezentowany był również na wcześniejszych posiedzeniach Zarządu. 
Zgodnie ze zgłoszonymi uwagami, sugestiami,  naniesione zostały stosowne poprawki, 
zaś jeżeli Członkowie Zarządu oraz Pani Skarbnik nie zgłaszają zastrzeżeń do jego treści, 
będzie to ostateczna wersja dokumentu.  
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu przyjął „Raport z realizacji w 2019 roku Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”, który przedstawiony 
zostanie Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego (załącznik nr 15 do protokołu). 
 
 

16. Przedstawienie wniosku o wyrażenie zgody na 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 usług sprzątania powierzchni biurowych na V p. oraz VI p.  
 
Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła wniosek 
o wyrażenie zgody na 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 
usług sprzątania powierzchni biurowych na V p. oraz VI p. (załącznik nr 16 do protokołu). 
Pani Naczelnik poinformowała, że w dniu 31 marca 2020 r. upływa okres obowiązywania 
dotychczasowej umowy na sprzątanie pomieszczeń biurowych na V p. oraz części VI p. 
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w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi i zaproponowała zawarcie kolejnej umowy 
na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z osobą, która aktualnie wykonuje 
te prace.  Dotychczas obowiązująca umowa realizowana jest w sposób prawidłowy. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionego wniosku. 
 
 

17. Przedstawienie informacji z przebiegu postępowania na „Dostawę samochodu 
osobowego dla Starostwa Powiatowego w Łodzi”.    
 
Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła informację 
z przebiegu postępowania na „Dostawę samochodu osobowego dla Starostwa 
Powiatowego w Łodzi” (załącznik nr 17 do protokołu). 
W dniu 25 lutego 2020 r. wszczęte zostało postępowanie na „Dostawę samochodu 
osobowego dla Starostwa Powiatowego w Łodzi”. Zaproszenie do składania ofert 
zamieszczone zostało w BIP. Wpłynęło siedem ofert, przy czym jeden z oferentów 
wystąpił z wnioskiem o wycofanie złożonej oferty, w związku z wycofaniem z produkcji 
zaoferowanego modelu samochodu.  
Po przeprowadzonej ocenie ofert pod kątem kryterium ceny oraz spełnienia warunków 
zawartych w zaproszeniu do składania ofert, najniższa oferta na kwotę 63.250,00 zł 
netto, 77.797,00 zł brutto została odrzucona, gdyż nie spełniała wszystkich warunków, 
co zostało potwierdzone przez oferenta, który w rezultacie wycofał ofertę. 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy INTER AUTO Sp. z o.o.S.k. z siedzibą 
w Krakowie, przedmiotem której jest  samochód Peugeot Rifter Standard Allure za cenę 
67.723,58 zł netto, 83.300,00 zł brutto. Firma potwierdziła, że auto spełnia wszystkie 
wymogi zawarte w ogłoszeniu. 
Pani Naczelnik odniosła się do aktualnej sytuacji gospodarczej, w związku z pandemią 
koronawirusa i po konsultacjach z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu 
zaproponowała, aby nie przerywać postępowania. Są sygnały, że fabryki wstrzymują 
produkcję aut, gdyż nie mają komponentów do produkcji. Oferent deklaruje, 
że samochód będzie dostępny. Zaproponowany model pochodzi z 2020 r. i zostanie 
wyprodukowany w pierwszej kolejności. Sytuacja na rynku w późniejszym czasie może 
ulec zmianie z uwagi na zawieszenie produkcji, co będzie wiązać się ze wzrostem cen 
samochodów. 
 
Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag. 
 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu 
wewnętrznego za rok 2019.  
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2019. 
Pani Skarbnik omówiła szczegółowo przeprowadzone badania audytowe oraz wydane 
rekomendacje i opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych. 
  
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2019 (załącznik nr 18 do protokołu). 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 r. Rozpoczęcie kontroli planowane jest od miesiąca maja 2020 r. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. (załącznik nr 19 
do protokołu). 
 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na rok 2020. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020.  
Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie 
planu dochodów ogółem o kwotę 197.772,00 zł w zakresie zadań zleconych 
oraz zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 197.772,00 zł w zakresie zadań 
zleconych. 
Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.  
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2020 (załącznik nr 20 do protokołu). 
 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020. 

 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego 
w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych na rok 2020.  
Dokonuje się zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie 
zadań zleconych po stronie dochodów oraz zmiany planu finansowego Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą 
w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.  
Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.36.2020 z dnia 23 marca 2020 r. 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki 
organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 
(załącznik nr 21 do protokołu). 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia 
za 2019 r.  
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła: 

 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
(załącznik nr 22 do protokołu), 

 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 23 
do protokołu), 

 informację o stanie mienia za 2019 r. (załącznik nr 24 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz 
z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją 
o stanie mienia za 2019 r. (załącznik nr 25 do protokołu). 
 
 

23. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

 Omówiono sposób prowadzenia przez szkoły nauczania na odległość, w związku 
z zawieszeniem zajęć podczas stanu epidemii. Dyrektorzy mają obowiązek 
raportowania do kuratorium wykonywania zadań. Pani Naczelnik poprosiła 
Dyrektorów o przesyłanie raportów również do Starostwa. 
 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała, że wpłynęło 
pismo Związku Powiatów Polskich kierowane do przewodniczących klubów 
poselskich Sejmu RP w sprawie koniecznych zmian w ustawie o samorządzie 
gminnym, w ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o samorządzie 
województwa, dotyczących pracy z wykorzystaniem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, w celu umożliwienia przeprowadzenia zdalnie 
sesji rad gmin i rad powiatów.  
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 
 

 Zarząd podjął inicjatywy uchwałodawcze:  

 w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 
2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania 
zmian w planie finansowym Funduszu, 

 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku, 

 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia 

umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach 

i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020. 
 

 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział na grupy na językach obcych w kl. III 
w I LO w Koluszkach. 
 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych za 2019 rok. 
 

 Zarząd Powiatu przyjął „Raport z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwoju Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”. 

 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 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 
usług sprzątania powierzchni biurowych na V p. oraz VI p. 

 
 
 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 
 
 
1) Nr 697/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć przez dyrektorów 

placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

3 głosy „za”. 
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2) Nr 698/2020 w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie 
mienia za 2019 r. 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

3 głosy „za”. 
 

3) Nr 699/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa 
odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”. 
 

4) Nr 700/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla 
budynku pawilonu i pałacyku w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” 
– przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

   3 głosy „za”. 
 

5) Nr 701/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o 
zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie 
nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E Wardzyn – Pałczew” 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”. 
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6) Nr 702/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na rok 2020 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”. 
 

7) Nr 703/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

3 głosy „za”. 
 

8) Nr 704/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2020 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

3 głosy „za”. 
 

9) Nr 705/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu 
wewnętrznego za rok 2019 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”. 
 
 

10) Nr 706/2020 w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”. 
 

11) Nr 707/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”. 
 

12) Nr 708/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020. 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

   3 głosy „za”. 
 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła: D.Piekarek 

 

 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz     …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

     


