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PROTOKÓŁ NR 88/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 15 czerwca 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 87/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. 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 Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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 100 000,00 zł 
w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie zawiadomień 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
1) nr DF-I.4020.5.4.2020.AŁ/JC z dnia 8 maja 2020 r.; 
2) nr DF-I.4020.5.4.(1).2020.AŁ/JC z dnia 29 maja 2020 r. 

Zawiadomienia, o których mowa dotyczą przyznania środków z Funduszu Pracy  
na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi 
zadań określonych w art. 15zzb – 15zze 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 
proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. 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: PUP Łódź –Wschód). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 806/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 czerwca  
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. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85322 Fundusz Pracy i rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy. 

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 zostają dokonane na podstawie zawiadomień 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
1) nr DF-I.4020.5.4.2020.AŁ/JC z dnia 8 maja 2020 r.; 
2) nr DF-I.4020.5.4.(1).2020.AŁ/JC z dnia 29 maja 2020 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2020 (dotyczy jednostki: ZS nr 1). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach na rok 2020 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 
Technika i rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.  

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok 2019. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie 
skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonego na dzień  
31 grudnia 2019 roku. Przypomniała także różnice pomiędzy skonsolidowanym  
bilansem Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a sprawozdaniem finansowym, które było 
przyjmowane uchwałą Rady Powiatu. 

Sprawozdanie finansowe dla Powiatu oraz jednostek organizacyjnych składa się 
z następujących części: 

– Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r. – 
dochody, 

– Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2019 r.– 
wydatki, 

– Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na dzień 31 grudnia 2019 r., 

– Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 
na dzień 31 grudnia 2019 r., 

– Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 
2019 r., 

– Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne 
na dzień 31 grudnia 2019 r., 
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– Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych 
w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r., 

– Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2019 r., 

– Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań 
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Bilans skonsolidowany stanowi połączenie sprawozdań finansowych, w których 
następuje sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki 
dominującej, jednostek zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek 
współzależnych, z uwzględnieniem koniecznych wyłączeń i korekt. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził skonsolidowany 
bilans Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku 
i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta Łódzki Wschodni został zobowiązany do przekazania bilansu skonsolidowanego 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
w roku szkolnym 2020/2021 dla 2 dzieci (1 dziecko z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego i 1 dziecko z terenu powiatu tomaszowskiego). 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku 
z podaniem rodziców dzieci, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021 dla 2 dzieci. 

Jedno dziecko zamieszkuje na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, drugie dziecko 
zamieszkuje na terenie powiatu tomaszowskiego i od kilku lat jest pod opieką Ośrodka. 

W przypadku tych dzieci możliwe jest przydzielenie po 1 godzinie zajęć indywidualnych 
i po 1 godzinie zajęć w grupie. Taki przydział godzin nie wymaga utworzenia  
dodatkowej grupy zajęciowej. Średniomiesięczny koszt 1 godziny zajęć indywidualnych 
wyniesie 265 zł na każde dziecko. Ponadto Pani Naczelnik przypomniała, że w ubiegłym 
roku subwencja została naliczona na 28 dzieci. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w SOSW 
w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021 dla 2 dzieci (1 dziecko z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego i 1 dziecko z terenu powiatu tomaszowskiego). 



5 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej użyczenia Gminie Andrespol 
fragmentów działek o nr ew.: 151 w obrębie Andrespol (ul. Marysińska),  
418/4 w obrębie Justynów (ul. Łódzka), 417 i 344/2 w obrębie Justynów (ul. Główna),  
94 i 151 w obrębie Stróża (ul. Tuszyńska), nr 25 w obrębie Stróża (ul. Kolumny),  
nr 15/1 i 15/2 w obrębie Wiśniowa Góra (ul. Feliksińska), stanowiących pasy drogowe 
dróg powiatowych. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował o wystąpieniu Gmina Andrespol skierowanym  
do Zarządu Powiatu z prośbą o użyczenie fragmentu działek stanowiących pasy drogowe 
dróg powiatowych, w celu umożliwienia dostępu dla konserwacji słupów i opraw 
oświetlenia ulicznego następujących działek: 

1) nr 151 (Andrespol, ul. Marysińska) 

2) nr 418/4 (Justynów, ul. Łódzka) 

3) nr 417 i 344/2 (Justynów, ul. Główna) 

4) nr 32 i 488/4 (Janówka, ul. Główna) 

5) nr 94 i 151 (Stróża, ul. Tuszyńska) 

6) nr 25 (Stróża, ul. Kolumny) 

7) nr 15/2 i 15/1 (Wiśniowa Góra, ul. Feliksińska). 

Pan Naczelnik przypomniał, że oświetlenie uliczne należy do zadań własnych gminy 
bez względu na kategorię drogi przy której to oświetlenie jest zainstalowane. 

Poinformował, że Gmina Andrespol zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wymiany 
oświetlenia ulicznego (modernizacja oświetleni na LED), ale warunkiem skutecznego 
rozstrzygnięcia wniosku jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością  
– a w tym przypadku prawo dostępu do słupów zlokalizowanych na działkach 
stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że zgodnie z brzmieniem art. 22 ustawy o drogach 
publicznych „zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie 
drogowym”, a grunty te „...zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę 
albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami,  
ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu...”, przy czym dla takich czynności 
prawnych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.  

W związku z tym, nie ma przeszkód formalno-prawnych do tego, aby użyczyć 
Gminie Andrespol fragment pasa drogowego drogi powiatowej na realizację celu 
wymienionego we wniosku. Dlatego Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o wyrażenie pozytywnej opinii dotyczącej użyczenia Gminie Andrespol 
fragmentów działek, stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował  
wniosek Gminy Andrespol w sprawie użyczenia fragmentów działek stanowiących 
pasy drogowe dróg powiatowych, w celu umożliwienia dostępu dla konserwacji słupów 
i opraw oświetlenia ulicznego. 

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

10. Podpisanie porozumienia z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej działających na terenie miasta Łodzi. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia z Miastem Łódź w sprawie 
ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie miasta Łodzi. 

Porozumienie dotyczy 6 osób pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, 
uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi, za których Powiat 
Łódzki Wschodni ponosi 10 % kosztów. W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
są zabezpieczone środki finansowe na ten cel. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał 
porozumienie z Miastem Łódź w przedmiotowej sprawie. 

11. Podpisanie porozumienia z Powiatem Brzezińskim w sprawie ponoszenia kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej działających na terenie powiatu brzezińskiego. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Powiatem Brzezińskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających 
na terenie powiatu brzezińskiego.  

Porozumienie dotyczy 2 osób pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, 
uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu brzezińskiego, 
za których Powiat Łódzki Wschodni ponosi 10 % kosztów. W budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego są zabezpieczone środki finansowe na ten cel. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał porozumienie 
z Powiatem Brzezińskim w przedmiotowej sprawie. 
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12. Podpisanie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia  
kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej działających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców 
powiatu tomaszowskiego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Porozumienie dotyczy 13 osób pochodzących z terenu powiatu tomaszowskiego, 
uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego, za których Powiat Tomaszowski ponosi 10 % kosztów. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał 
porozumienie z Powiatem Tomaszowskim w przedmiotowej sprawie. 

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przekazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowała przekazanie w 2020 roku środków finansowych w wysokości 
30 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem  
na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu 
pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach.  
Zakupiony nowy samochód jest niezbędny do spełnienia normatywu wyposażenia 
Komendy i będzie wykorzystywany do przewozu drobnego sprzętu ratowniczego  
(m.in. pomp do pompowania wody zanieczyszczonej) i podpięcia przyczepy z łodzią 
ratowniczą lub namiotem ewakuacyjno–dekontaminacyjnym. 

Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu stanowi część wydatków związanych 
z zakupem lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, którego wartość szacuje 
się na kwotę około 120 000,00 zł. 

Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej zostały zaplanowane w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalonym na 2020 rok w Dziale 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, § 6170 
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 



8 

 

14. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii przedstawił 
informacje z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę baz danych ewidencji 
gruntów i budynków w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Pan Naczelnik poinformował, że przetarg był podzielony na ponad 20 części, 
po otwarciu ofert do Powiatów przesłano zestawienie i wyliczenia dotyczące 
złożonych ofert. Jedna z części dotyczyła realizacji prac na terenie 5 obrębów  
z gminy Brójce, a druga część dotyczyła 6 obrębów z gminy Tuszyn.  

W wyniku otwarcia ofert dla części dotyczącej gm. Brójce najniższa cena oferty 
opiewała na kwotę 676 500 zł, podczas gdy szacowana wartość zamówienia  
oraz wysokość środków przewidzianych przez Zamawiającego na realizację tego 
zamówienia wynosiła 568 456,80 zł. 

W przypadku zadania dotyczącego modernizacji na terenie gm. Tuszyn, najniższa 
cena oferty opiewała na kwotę 700 100 zł, natomiast kwota jaką Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 679 516 zł. 

Pan Naczelnik przypomniał, że przed przystąpieniem do Projektu w ramach 
składanego wniosku, należało podać oszacowane wartości poszczególnych  
zadań przewidzianych do realizacji – kwoty zostały oszacowane w odniesieniu  
do rozstrzygnięć przetargów na dostawę baz danych z lat: 2014 i 2015.  
Nadmienił, że na dzień dzisiejszy wiadomo, że Powiatowi zostanie zrefundowana 
kwota oferty wykonawcy wyłonionego w postępowaniu (bez podatku VAT, który 
jest uznawany za wydatek niekwalifikowalny). 

Pan Naczelnik dodał, że w tym Projekcie pozostaną „oszczędności” na zadaniu  
w ramach dostawy baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu 
(GESUT) – pozostała kwota 200 612,88 zł oraz w ramach dostawy Bazy Danych 
Obiektów Topograficznych (BDOT). 

  Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni nadmieniła, że rozważano 
powtórzenie postępowania w części dotyczącej modernizacji 5 obrębów na terenie 
gm. Brójce oraz przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na modernizację 
6 obrębów na terenie gm. Tuszyn, do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.  

  Michał Kotynia konsultował tę sprawę z Kierownikiem Projektu, który sugeruje,  
aby przeznaczyć brakujące środki na modernizację 5 obrębów w gm. Brójce, skoro 
Powiat Łódzki Wschodni posiada pulę środków na modernizację baz danych GESUT. 

  Pan Naczelnik przedstawił również informacje, iż po konsultacjach 
z przedstawicielami wykonawstwa geodezyjnego wykonanie modernizacji obrębów 
z gminy Brójce za cenę oszacowaną przez zamawiającego może nie być możliwe,  
lub zamówienie to może zostać wykonane nieprawidłowo. 

  Pan Michał Kotynia zwrócił się do Zarządu Powiatu z pytaniem od Kierownika 
Projektu, czy Powiat Łódzki Wschodni potwierdza, że w ramach przedmiotowego 
zadania zamierza finansować przetarg, czy optuje za unieważnieniem tego 
postępowania i ogłoszeniem kolejnego przetargu? 
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  Biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na to zadanie jako udział własny, Zarząd Powiatu 
zaakceptował propozycję sfinansowania w ramach projektu kwoty brakującej 
do realizacji zadania: „Dostawa baz danych” z pozostałych środków na zadaniu 
GESUT i BDOT. 

 Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS w odniesieniu do pytania o liczbę 
dzieci, które nie uczestniczyły w systemie zdalnego nauczania, poinformowała,  
że z informacji pozyskanych ze Szkół wynika, że w tym trybie nie uczestniczyło 
6 uczniów ze szkół „zawodowych” i 2 uczniów  z I LO (przejściowe problemy 
techniczne). Ponadto kilkoro dzieci z gorszymi wynikami kształcenia nie brało 
udziału w nauczaniu zdalnym. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje przekazane przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące: 
1) rejestracji osób bezrobotnych od 1 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. 

  Ogółem: 61 osób, w tym Koluszki: 23 osoby, z prawem do zasiłku: 17 osób. 
 Łączny stan osób bezrobotnych na dzień 15 czerwca 2020 r. wynosi 2116,  

w tym Koluszki: 831, pozostałe gminy: 1285; 
2) złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 11 osób legalnej 

pracy cudzoziemca; 
3) wniosków na pożyczki (3909) oraz podpisanych umów, na łączną kwotę 

15 718 000,00 zł; 
4) wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 315 wniosków, podpisano 259 
umów na kwotę 611 780,00 zł; 

5) na temat naboru na pozostałe formy pomocowe; 
6) o realizacji przez Urząd wniosków złożonych przed stanem epidemii, 

a dotyczących staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej; 

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

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 Dyskutowano na temat realizacji następujących zadań inwestycyjnych, źródeł 
ich finansowania oraz ewentualnych możliwości pozyskania środków finansowych  
z budżetu Gminy Brójce: 

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”, 

– „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 
w stronę Romanowa”. 
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Pani Skarbnik poinformowała o przyznaniu z budżetu Gminy Brójce pomocy 
finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 300 000,00 zł 
na realizację zadania: „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej 
od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”. 
Na to zadanie była zabezpieczona kwota 475 000 zł. Pani Skarbnik otrzymała 
wniosek związany z otwarciem ofert w tym postępowaniu z którego wynika,  
że oferta najkorzystniejsza zawiera kwotę około 430 000 zł. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że propozycja Naczelnika Wydz. RGRiOŚ jest taka,  
aby kwotę 300 000,00 zł pochodzącą z budżetu Gminy Brójce przeznaczyć  
w części na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku  
Pałczew – Modlica”, z tym, że pomoc finansowa od Gminy dotyczy zadania: 
„Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej 
w stronę Romanowa”. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zaproponowano, aby 300 000,00 zł przeznaczyć 
w całości na zadanie: „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej 
od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”, a udział własny Powiatu zmniejszyć 
o kwotę 204 661,98 zł, która zostanie przeznaczona na zadanie: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”. 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ dodał, że w przypadku tego 
drugiego zadania, środki finansowe są przewidziane w budżecie Powiatu  
i ewentualnie może zostać przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacje 
dróg dojazdowych do pół. 

Pan Burzyński dodał, że najniższa cena oferty na wykonanie zadania: „Wykonanie 
chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę 
Romanowa” opiewa na kwotę 427 777,67 zł.  

Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na wynagrodzenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania robót 
dodatkowych, należy mieć również na względzie konieczność zabezpieczenia 
środków finansowych na ten cel. 

Pan Starosta zaproponował, aby zadanie „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej 
w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” zostało sfinansowane 
w 50 % z budżetu Gminy Brójce i w 50 % z budżetu Powiatu (po około 225 tys. zł), 
natomiast środki finansowe pozostałe jako „nadwyżka” z pomocy finansowej 
z budżetu Gminy, przeznaczyć na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E 
na odcinku Pałczew – Modlica”. 

 Dyskutowano również na temat realizacji zadania inwestycyjnego na drodze 
powiatowej w Byszewach i ewentualnego przeznaczenia dodatkowych środków 
na ten cel z budżetu Powiatu. 
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Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że jak dotąd brak jest informacji na temat 
dofinansowania tego zadania w ramach subwencji ogólnej budżetu Państwa.  

Znana jest jedynie kwota dofinansowania zadań przyznana dla Województwa 
Łódzkiego.  

 Dyskutowano na temat dotyczący współfinansowania inwestycji na drodze 2914E 
w Gałkowie Małym i wniosku Gminy Koluszki. 

Pan Naczelnik przypomniał, że z budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w 2019 roku była zapisana na przedmiotowe zadanie kwota 25 tys. zł, ale nie było 
ono wykonane.  
Gmina nie wystąpiła z wnioskiem o „zapotrzebowanie” na ten cel, ani o przesunięcie 
środków na 2020 rok.  

Pan Burzyński odczytał informacje z Gminy Koluszki, dotyczące zadania w Gałkowie 
Małym. Wskazano, że termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji 
ZRiD (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) został określony 
w umowie na 31 lipca 2020 r., ale z powodu COVID-19 nie będzie dotrzymany. 

 Pani Wicestarosta zapytała o realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1151E 
(ul. Gajcego). 

Pan Burzyński poinformował, że na drogach powiatowych na terenie gminy 
Nowosolna przewidziano do realizacji w bieżącym roku dwie inwestycje budowlane 
na drogach. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania polegającego  
na budowie przepustu na rzece Moszczenicy i dokończeniu budowy ciągu pieszo-
rowerowego w Byszewach w ramach subwencji ogólnej.  

W przypadku uzyskania dofinansowania, pozyskane środki wraz z kwotą 
zabezpieczoną w budżecie Powiatu będą wystarczające do realizacji tego zadania 
bez udziału finansowego Gminy.  
Dlatego wystąpiono o przekazanie środków finansowych, proponowanych przez 
Gminę jako pomoc finansową dla Powiatu na modernizacje dróg powiatowych  
na terenie gminy Nowosolna w wysokości 500 000,00 zł, w całości na przebudowę 
ul. Gajcego.  

Wójt Gminy Nowosolna nie udzielił odpowiedzi, ale zadeklarował dofinansowanie 
kwotą 500 tys. zł dwóch zadań dotyczących: wykonania kładki dla pieszych 
i dokończenia budowy ścieżki rowerowej w Byszewach. Jednocześnie Wójt wskazał, 
że zadaniem priorytetowym jest budowa kładki i chodnika w Byszewach. 

 Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR przedstawiła informacje na temat badań  
na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie, przeprowadzonych wśród 
personelu i pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz na temat 
funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze. 
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 Pani Urszula Łużniak poinformowała również, że w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami” Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dotacje 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
następujących zadań: 

– „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach”, 

– „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach”, 

– „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód uzyskał dotację na zadanie: 
„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących 
pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”. 

W zakresie dwóch złożonych wniosków brak jest odpowiedzi. 

 Pani Wicestarosta poinformowała o możliwości wystąpienia do Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie 50 % wydatków 
poniesionych przez Wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu na wszelkiego 
rodzaju materiały, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego dotyczącego 
koronawirusa. 

Pani Skarbnik przypomniała również, że rozwiązano rezerwę celową i uruchomiono 
środki finansowe w wysokości 21 900,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie 
kryzysowe w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. 

Pani Łużniak wskazała terminy na złożenie wniosków przez poszczególne jednostki. 

 Pani Urszula Łużniak zasygnalizowała problem dotyczący dachu w budynku 
pawilonu w DPS w Wiśniowej Górze. 

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

 Zarząd Powiatu podpisał następujące porozumienia: 

1) z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających 
na terenie miasta Łodzi; 

2) z Powiatem Brzezińskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej 
działających na terenie powiatu brzezińskiego; 

3) z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej 
działających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach  
w roku szkolnym 2020/2021 dla 2 dzieci (1 dziecko z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego i 1 dziecko z terenu powiatu tomaszowskiego). 

 Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję sfinansowania w ramach projektu kwoty 
brakującej do realizacji zadania: „Dostawa baz danych” z pozostałych środków 
na zadaniu GESUT i BDOT. 

 Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przekazania środków 
finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 806/2020 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. 
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2) Nr 807/2020 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: 
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. 

3) Nr 808/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: ZS nr 1) – 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 809/2020 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok 2019 – 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 810/2020 w sprawie opinii dotyczącej użyczenia Gminie Andrespol fragmentów 
działek o nr ew.: 151 w obrębie Andrespol (ul. Marysińska), 418/4 w obrębie 
Justynów(ul. Łódzka), 417 i 344/2 w obrębie Justynów (ul. Główna), 94 i 151 
w obrębie Stróża (ul. Tuszyńska), nr 25 w obrębie Stróża (ul. Kolumny), nr 15/1 
i 15/2 w obrębie Wiśniowa Góra (ul. Feliksińska), stanowiących pasy drogowe dróg 
powiatowych – 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    …………...………………….. 


