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PROTOKÓŁ NR 89/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 18 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 88/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na zakup internetowych modułów obsługi 
narad koordynacyjnych prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zakup internetowych modułów obsługi 
narad koordynacyjnych prowadzonych przez ten Wydział. 

Koszt zakupu modułów wynosi 7 400,00 zł netto (9 102,00 zł brutto), w tym:  
moduł obsługi posiedzeń ZUD – koszt 4 900,00 zł netto i moduł elektronicznego 
wniosku ZUD – koszt 2 500,00 zł netto. 

Proponowany zakup nie był wydatkiem planowanym w budżecie Powiatu na 2020 rok. 
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Pan Naczelnik poinformował, że w bieżącej sytuacji, narady koordynacyjne mogą  
być przeprowadzane w tradycyjny sposób, w formie spotkań w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku prowadzenia narad w sposób zdalny, projektanci uczestniczący  
w naradach mogliby przesyłać za pośrednictwem Geoportalu zeskanowane projekty, 

a gestorzy sieci uczestniczący w naradach koordynacyjnych mieliby wgląd do tych 
projektów, przy czym taka forma prowadzenia narad nie wykluczałaby możliwości 
tradycyjnej obsługi. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, zalecane jest załatwianie spraw 
zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a w tym celu jest 
możliwe wdrożenie technologii informatycznej, która w znacznym stopniu umożliwi 
ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów związanej z naradami 
koordynacyjnymi. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

5. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła propozycję autopoprawki do projektu uchwały Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2020 – 2023 oraz dokonanie 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. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 1 124 796,97 zł. 
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Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 300 000,00 zł 
na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika 
na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”; 

2) przyznania kwoty 218 243,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej 
na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo 
 – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”; 

3) przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 100 000,00 zł 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; 

4) informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych  
z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 5 173,00 zł; 

5) przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 284 938,97 zł na realizację projektów: 
a) „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących 

pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego” – 51 250,00 zł; 

b) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu  
osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”– 90 000,00 zł, 

c) „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach” – 135 724,77 zł, 

d) „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach” – 7 964,20 zł; 

6) przyznania na podstawie 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 
środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem zwrotu nadpłaconych składek 
w wysokości 186 749,00 zł; 

7) zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 
4 472,00 zł; 

8) obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu „Aktywny Samorząd” 
realizowanego ze środków PFRON i zwiększenia z tego tytułu planu dochodów 
o kwotę 25 221,00 zł. 

Zmiany uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu w zakresie planowanych 
wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 
1 249 796,97 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 372 865,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 17 546,00 zł; 
b) 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 1 577,00 zł; 
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c) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 70 966,00 zł; 
d) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 79 596,00 zł; 
e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 

151 250,00 zł; 
f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 55 084,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 876 931,97 zł w związku z niniejszymi 
okolicznościami: 

a) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Wykonanie 
ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” 
o środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 218 243,00 zł; 

b) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” o 252 905,33 zł; 

c) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Wykonanie 
chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę 
Romanowa” o kwotę per saldo 47 094,67 zł, w tym: budżet Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – zmniejszenie o kwotę 252 905,33 zł, pomoc finansowa 
z budżetu Gminy Brójce – zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł; 

d) wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części 
budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach na potrzeby składnicy akt Starostwa 
Powiatowego w Łodzi” o wartości 100 000,00 zł; 

e) przyznaniem środków w wysokości 233 688,97 zł z PFRON na realizację 4 zadań 
inwestycyjnych,  

f) zwiększeniem planu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej  
Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem” o niewykorzystaną w 2019 r. 
kwotę 25 000,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 125 000,00 zł. 

Ponadto dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć polegających na usunięciu 
z wykazu zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem” 
z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 67 926,50 zł. 

W budżecie Powiatu na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono w latach 
2019 – 2020 dotację dla Gminy Koluszki w łącznej wysokości 92 926,50 zł, w tym: 
w 2019 roku – kwota 25 000,00 zł, w 2020 roku – kwota 67 926,50 zł. 

W związku z niewykorzystaniem przez Gminę Koluszki dotacji w roku 2019 w wysokości 
25 000,00 zł, kwota ta została wprowadzona do limitu wydatków roku 2020, tym samym 
obejmując realizację zadania jedynie w roku 2020. 
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Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 52 892,00 zł. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę 
do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2020 – 2023 (zgodnie z przedłożonym projektem uchwały Rady Powiatu). 

6. 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 zaproponowała  
dokonanie zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 218 243,00 zł i zwiększenia planu wydatków 
majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 
243 243,00 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 52 892,00 zł, który sfinansowany 
zostanie nadwyżką z lat ubiegłych. 

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o kwotę 25 000,00 zł oraz dokonanie zmiany planu dotacji celowych 
udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. i zmiany planu  
zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania kwoty 218 243,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej  
na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”; 

2) zwiększenia planu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz  
z odwodnieniem i oświetleniem” o niewykorzystaną w 2019 r. kwotę 25.000,00 zł; 

3) konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 252 905,33 zł  



6 

 

na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku 
Pałczew – Modlica” poprzez zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na realizację 
zadania: „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi 
wojewódzkiej w stronę Romanowa”. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 25 000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad XX Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Po zakończeniu obrad XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego posiedzenie Zarządu 
Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (dotyczy następujących 
jednostek: PINB, ZS nr 1, I LO, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, 
PUP Łódź-Wschód, SOSW, PPP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie 
zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
po stronie dochodów i wydatków; 

2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków; 

3) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie dochodów; 

4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków; 

5) Dzienny Dom Pomocy po stronie dochodów i wydatków; 

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie dochodów i wydatków; 
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7) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków; 

8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów 
i wydatków; 

9) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach po stronie dochodów 
i wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 

2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 

3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea 
ogólnokształcące, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 852 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85203 Ośrodki wsparcia, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie; 

5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy; 

6) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmian po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XX/204/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2020 (dotyczy następujących jednostek: I LO, DDP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 
w zakresie zadań własnych po stronie wydatków realizowanych przez: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 

2) Dzienny Dom Pomocy. 
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Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące; 

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

3) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy; 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XX/205/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2020 r. w zakresie zadań własnych 
i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
po stronie dochodów i wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 

2) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XX/206/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 stycznia 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8  
do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach 
obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2020 r. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie Dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego w 2020 r. pn. „Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach na potrzeby składnicy akt Starostwa Powiatowego w Łodzi”. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach zostaje zobowiązany do wykonania  
i rozliczenia ww. zadania inwestycyjnego, w terminie i na zasadach ustalonych 
w szczególności w ustawie prawo zamówień publicznych i ustawie o finansach 
publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął 
w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 608/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Lisowicach obowiązków związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego w 2020 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

W związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z: „Zakup samochodu  
do transportu osób niepełnosprawnych”, na: „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku 
inwalidzkim.”, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie  
zmiany w uchwale Nr 608/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2020 r. 

Proponowana zmiana dotyczy przepisu § 1 ww. uchwały, w którym Dyrektorowi 
Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach powierzono obowiązki związane z realizacją 
zadania inwestycyjnego w 2020 r. i polega na aktualizacji nazwy zadania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej 
sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu  
dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 6 750,00 zł w zakresie zadań zleconych 
oraz dokonanie zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków 
bieżących w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80153 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.112.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

13. 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 (dotyczy jednostki: SOSW). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 816/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 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 zleconych oraz zmiany planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80153 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.112.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 
do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 850 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonanie na podstawie wniosku złożonego  
przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie opinii użyczenia P&K DEVELOPER Spółka z o.o. fragmentu 
działki nr ew. 94 w obrębie Stróża (ul. Tuszyńska), stanowiącej pas drogowy  
drogi powiatowej nr 2912E. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska poinformował o wystąpieniu firmy P&K DEVELOPER Spółka z o.o. 
z siedzibą w Łodzi, ul. Macieja Rataja 38, o wyrażenie zgody na użyczenie  
fragmentu działki nr 94 w obrębie geodezyjnym Stróża, stanowiącej pas drogowy  
drogi powiatowej nr 2912 E (ul. Tuszyńska) w Stróży, w celu umożliwienia przebudowy 
drogi, polegającej na wykonaniu fragmentu chodnika. 
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Pan Naczelnik poinformował, że ww. firma wykonuje na wskazanym terenie osiedle 
domów jednorodzinnych i w tym rejonie wykonuje chodnik, który zamierza połączyć  
z chodnikiem istniejącym w pasie drogi powiatowej ul. Tuszyńskiej.  

Aby mieć możliwość wykonania tych prac, konieczna jest zgoda na dysponowanie 
terenem. 

Pan Burzyński nadmienił, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. 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…”, ale dla takich czynności  
prawnych nie stosuje przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 

W związku z tym nie ma przeszkód formalno prawnych, aby użyczyć firmie  
P&K DEVELOPER Spółka z o.o. fragment pasa drogowego drogi powiatowej, na realizację 
wskazanego celu. 

Wniosek Naczelnika Wydz. RGRiOŚ w tej sprawie skierowany do Zarządu Powiatu 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
wniosek P&K Developer Spółka z o.o. w sprawie użyczenia ww. działki na potrzeby 
realizacji wskazanego celu. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej 
w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego  
w 2020 roku poinformował, że w postępowaniu pn. „Wykonanie chodnika  
na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”  
– znak sprawy: Or.272.1.7.2020, do upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 
15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00, wyznaczonego przez zamawiającego  
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
zostało złożonych 6 ofert. 

Ceny ofert były następujące: 427 777,67 zł, 447 250,00 zł, 449 000,00 zł, 455 295,90 zł, 
568 772,91 zł, 596 807,76 zł (kwoty brutto). 
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Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia w ciągu 100 dni kalendarzowych 
od daty zawarcia umowy, wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące  
oraz zaakceptowali warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru. 

Pan Naczelnik poinformował, że jeden z oferentów (Zakład Robót Drogowych  
„P – BRUK” Łukasz Piotrowski 95-083 Lutomiersk, ul. Stodolniana 33) dokonał wpłaty 
wadium, która została uznana na rachunku bankowym (wskazanym przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) po wyznaczonym 
terminie. 

W związku z tym zachodzą przesłanki odrzucenia ww. oferty na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść brzmi „Zamawiający  
odrzuca ofertę, jeżeli:  ….. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione  
w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium”  
oraz na podstawie art. 45 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym „wadium wnosi się  
przed upływem terminu składania ofert”, wadium wniesione przez ww. wykonawcę 
zostało złożone po upływie terminu na składanie ofert który był wyznaczony przez 
zamawiającego do dnia 15 czerwca 2020 roku do godziny 10:00. 

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, Pan Zbigniew Burzyński wystąpił  
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o odrzucenie oferty wykonawcy Zakładu Robót 
Drogowych „P –BRUK” Łukasz Piotrowski 95-083 Lutomiersk, ul. Stodolniana 33, 
na podstawie wskazanych przepisów. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu odrzucił ofertę 
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie 
chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę 
Romanowa”. 

Zarząd powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Peugeot 106 o nr rej. ERA 1NH6. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego  
dla Łodzi – Widzewa, Powiat Łódzki Wschodni stał się właścicielem samochodu 
osobowego marki Peugeot 106 o nr rej. ERA 1NH6. 

Ocena stanu technicznego tego pojazdu dokonana przez uprawnionego  
rzeczoznawcę samochodowego wykazała, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna  
i pojazd kwalifikuje się do recyklingu. 
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W związku z tym Pan Naczelnik przedstawił wniosek Przewodniczącego Komisji 
Likwidacyjnej powołanej Zarządzeniem Starosty Łódzkiego Wschodniego,  
o wyrażenie zgody na likwidację samochodu osobowego marki Peugeot 106  
o nr rej. ERA 1NH6, przejętego na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa, poprzez przekazanie 
do recyklingu. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu, stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził sposób likwidacji 
pojazdu usuniętego z drogi – Peugeot 106 o nr rej. ERA 1NH6 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wystąpienie  
z wnioskiem o zdjęcie statusu pomnika przyrody z drzewa z gatunku klon pospolity 
posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej  
w gm. Koluszki, obręb Lisowice. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował o wystąpieniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach 
z prośbą o wyrażenie zgody właścicielskiej na wystąpienie z wnioskiem o zdjęcie  
statusu pomnika przyrody z drzewa z gatunku klon pospolity, posadowionego 
na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice. 
Chodzi o drzewo o obwodzie pnia 210 cm, numer ewidencyjny 462, które zostało 
powalone przez wiatr. 

W związku z zamiarem wystąpienia do Rady Miejskiej w Koluszkach o zdjęcie statusu 
pomnika przyrody z ww. drzewa, wymagane jest uzyskanie zgody właścicielskiej 
na wystosowanie takiego wniosku przez Dyrektora DPS w Lisowicach. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
właścicielską dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, na wystąpienie 
do Rady Miejskiej w Koluszkach o zdjęcie statusu pomnika przyrody z drzewa  
z gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 210 cm (numer ewidencyjny 462), 
posadowionego na terenie działki nr 24/2, położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 21 
do protokołu. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem  
lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik poinformowała o wystąpieniu najemcy: „Super Apteka M I R Kuchczyńscy 
Spółka Jawna” z wnioskiem i oświadczeniem o pomocy publicznej, w którym  
wykazał spadek płynności finansowej w miesiącu kwietniu 2020 roku w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 
o 52,52 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.  

Najemca złożył wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej, w którym wykazał  
spadek płynności finansowej w miesiącu maju 2020 roku w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 o 52,52 % 
w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.  

We wniosku najemca wykazał przychód za okres od dnia 16 maja do dnia 16 czerwca 
2020 roku w wysokości 53 139,18 zł oraz przychód w analogicznym okresie 2019 roku 
w wysokości 111 920,09 zł. 

Płynność finansowa najemcy w miesiącu maju 2020 roku uległa pogorszeniu,  
co jest skutkiem ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19. 

W związku z tym zaproponowano wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody 
na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego pozostającego w zarządzie  
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, tj. obniżenie o 60 % miesięcznej 
opłaty czynszowej (netto) najemcy: „Super Apteka M I R Kuchczyńscy Spółka Jawna”  
za miesiąc czerwiec 2020 roku. 

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

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 

 



16 

 

20. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
w wysokości 10 585,00 zł dokonanej przez osobę fizyczną w dniu 28 lutego 2020 r. 
za decyzję GID.7230.5.10.2017 za zajęcie pasa drogowego.  
Zaproponowano zaliczenie dokonanej wpłaty w następujący sposób:  

– kwota 10 496,45 zł przypadająca na poczet należności głównej, 

– kwota 88,55 zł na poczet odsetek. 

Do zapłaty pozostała kwota 86,94 zł (nadpłata 1,61 zł z 2019 roku) z tytułu zajęcia 
pasa drogowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi do dnia 
zapłaty włącznie (7 % w stosunku rocznym). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i wydał postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

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

przed Sesją Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

• Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji 
i Kartografii o wyrażenie zgody na zakup internetowych modułów obsługi narad 
koordynacyjnych prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii. 

• Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2020 – 2023. 

• Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 811/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (dotyczy następujących 
jednostek: PINB, ZS nr 1, I LO, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR,  
PUP Łódź-Wschód, SOSW, PPP) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 812/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy następujących jednostek: I LO, DDP) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 813/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych 
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 814/2020 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach 
obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w 2020 r. – 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 815/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 608/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu 
Pomocy Społecznej w Lisowicach obowiązków związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego w 2020 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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6) Nr 816/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 817/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: SOSW)  
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 818/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

9) Nr 819/2020 w sprawie opinii użyczenia P&K DEVELOPER Spółka z o.o. fragmentu 
działki nr ew. 94 w obrębie Stróża (ul. Tuszyńska), stanowiącej pas drogowy 
 drogi powiatowej nr 2912E – 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. 

10) Nr 820/2020 w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej 
w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa” – 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. 

11) Nr 821/2020 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Peugeot 106 o nr rej. ERA 1NH6 – 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. 

12) Nr 822/2020 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wystąpienie  
z wnioskiem o zdjęcie statusu pomnika przyrody z drzewa z gatunku klon pospolity 
posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej  
w gm. Koluszki, obręb Lisowice – 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. 

13) Nr 823/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu 
użytkowego pozostającego w zarządzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach (obniżenie czynszu najemcy: „Super Apteka M I R Kuchczyńscy  
Spółka Jawna” za miesiąc czerwiec 2020 roku) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 


