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PROTOKÓŁ NR 28/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 20 maja 2019 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. 

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 Nr 27/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 27/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach za rok 2018 . 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła 
projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano 
przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” 
za rok 2018. 
Pani dyrektor nadmieniła, że zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki,  
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii 
zajęciowej, sprawozdanie jest podstawą do dokonania przez Powiat corocznej oceny 
działalności warsztatu, w oparciu o przedłożone sprawozdanie oraz przeprowadzone 
przez PCPR postępowanie sprawdzające. 

W niniejszym sprawozdaniu ujęto informacje na temat realizacji przez warsztat 
założonych celów; o liczbie, wykształceniu i stopniu upośledzenia umysłowego 
uczestników, czasie pobytu w WTZ, formach i metodach działalności rehabilitacyjnej 
realizowanych przez WTZ. 
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Sprawozdanie zawiera dane na temat kółek tematycznych, zajęć uzupełniających, 
metod i form terapii oraz uczestnikach, którzy poczynili postępy w zakresie 
zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz na temat 
rodzajów pracowni: 

– pracownia umiejętności społecznych i rzemiosła artystycznego, 

– pracownia gospodarcza z elementami stolarskimi, 

– pracownia ogólnorozwojowa z elementami plastycznymi, 

– pracownia krawiecka z elementami muzyczno-rytmicznymi, 

– pracowania plastyczna z elementami przystosowania do samodzielnego życia, 

– pracownia rękodzieła z elementami gospodarstwa domowego, 

– pracownia plastyczna ze specjalnością witrażu i innych technik zdobniczych, 

– pracownia muzyczna,  

– pracownia kulinarna, 

– pracownia multimedialno-komputerowa z autopromocją wizerunku osób 
niepełnosprawnych i WTZ. 

Uwzględniono informacje na temat promocji placówki oraz efektów prowadzonej 
terapii emocjonalnej, społecznej i zawodowej, adekwatnych do stopnia 
niepełnosprawności w WTZ w Koluszkach w 2018 roku. 

Przedstawiono również informacje o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych źródeł (Powiatu) na finansowanie 
kosztów działalności WTZ w roku 2018 i o wykorzystaniu przez WTZ środków 
finansowych, z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług, 
wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii. 

Zaproponowano ocenić pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w roku 2019. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian 
w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok ustanowionym Uchwałą Nr VI/71/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 marca 2019 r., poprzez dokonanie 
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zmian w poz. II – Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, 
w następujący sposób: 

1) zwiększenie planu zadaniu b) dofinasowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży o kwotę 
5 365,00 zł; 

2) zmniejszenie planu w zadaniu c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych  
i technicznych dla dorosłych o kwotę 5 365,00 zł. 

Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podpisanie porozumienia z Powiatem Brzezińskim w sprawie ponoszenia kosztów 
częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających  
na terenie powiatu brzezińskiego. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Powiatem Brzezińskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu brzezińskiego. 

W Warsztacie Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach uczestniczą 2 osoby 
niepełnosprawne będące mieszkańcami powiatu łódzkiego wschodniego. 

Roczny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w 2019 roku wynosi 19 766,00 zł, 
tj. 1 648,00 zł miesięcznie. 

Kwota dofinansowania uczestnictwa 1 osoby w 2019 roku zostaje ustalona w wysokości 
1 980,00 zł, tj. 165,00 zł miesięcznie. 

Dofinansowanie realizowane będzie transzami kwartalnymi. 

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. 
do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w porozumieniu, którego kopia stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
i podpisał porozumienie z Powiatem Brzezińskim w sprawie ponoszenia kosztów 
częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających 
na terenie powiatu brzezińskiego. 
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7. Podpisanie porozumienia z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów  
częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschodniego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających 
na terenie miasta Łodzi. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Łodzi. 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Łodzi uczestniczy 
5 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu łódzkiego wschodniego. 

Powiat Łódzki Wschodni zostaje zobowiązany do dofinansowania w wysokości 10 % 
rzeczywistego kosztu pobytu uczestników. 

Maksymalna kwota dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej 
w 2019 roku wynosi 1 977,36 zł rocznie, tj. 164,78 zł miesięcznie. 

Dofinansowanie będzie następować w formie kwartalnych transz. 

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. 
do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w porozumieniu, którego kopia stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
i podpisał porozumienie z Miastem Łódź w sprawie ponoszenia kosztów częściowego 
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łódzkiego 
wschodniego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Łodzi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol na odcinku od skrzyżowania 
z ulicami Spadkową i Laurową do ulicy Miodowej w zadaniu pn. „Przebudowa 
ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat 
Łódzki Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odwodnienia 
ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”, zostało przeprowadzone postępowanie 
o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia ul. Głównej 
w Janówce gm. Andrespol na odcinku od skrzyżowania z ulicami Spadkową i Laurową 
do ulicy Miodowej. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania 
na 2019 rok została zapisana kwota 20 000 zł. 

 W ramach dokonanego rozpoznania rynku, wystąpiono do 3 potencjalnych 
wykonawców z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 

W odpowiedzi zostały złożone 3 oferty z cenami (brutto): 19 929,00 zł, 26 000,00 zł, 
30 000,00 zł. 

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiło Biuro Projektowe Anna Andrzejczak, 
ul. Zgierska 75/81 lok. 59, 91-464 Łódź, za cenę 19 926,00 zł brutto w związku z tym 
Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie 
wyboru oferty tego wykonawcy oraz o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
na wykonanie przedmiotowego zadania. 
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pan Burzyński przypomniał, że na ul. Głównej w Janówce od wielu lat przy wzmożonych 
opadach atmosferycznych lub podczas gwałtownych roztopów dochodziło do zalewania 
kilku posesji. 

Pan Starosta dodał, że wystąpiono do Gminy Andrespol w tej sprawie i otrzymano 
propozycję realizacji zadania polegającego na odwodnieniu drogi rowem odkrytym 
w kierunku Lasów Państwowych. Wykonywany wcześniej tzw. „drenaż francuski” 
(element odwadniający, gdzie woda jest odprowadzana przy użyciu rowu wypełnionego 
kruszywem, odizolowanego od otaczającego gruntu geowłókniną, przykrytego warstwą 
przepuszczalnego gruntu) po tylu latach przestał spełniać swoją rolę.  

Najwłaściwszym rozwiązaniem będzie wykonanie kanalizacji deszczowej w całej tej 
drodze na odcinku około 120 m. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol na odcinku 
od skrzyżowania z ulicami Spadkową i Laurową do ulicy Miodowej w zadaniu 
pn. „Przebudowa ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”. 

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

9. Przedstawienie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym 
na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w zadaniu pn. „Budowa 
kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie 
ul. Cedrowej w Stróży”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej 
do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – znak 
Or.272.1.7.2019, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 6 maja 2019 roku 
do godziny 10:00 oferty złożyło 2 Wykonawców: 

1) Oferta nr 1: „REBUD” C. Krygier, M. Michalski, W. Remba Sp. j., 97-400 Bełchatów, 
ul. św. Alberta Chmielowskiego 1. Cena: 360 130,17 zł brutto; 

2) Oferta Nr 2: INSTYLE Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 
Andrespol. Cena: 188 041,79 zł brutto. 

Obaj oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia w terminie do dnia 2 września  
2019 roku, udzielenie okresu gwarancji i rękojmi: 84 miesiące oraz zaakceptowali 
warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru. 

Pan Burzyński poinformował, że na sfinansowanie zamówienia Zamawiający  
zamierza przeznaczyć kwotę brutto 99 671,09 zł, w związku z tym oferta z niższą ceną 
przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. 

Kopia informacji z otwarcia ofert zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że Gmina Andrespol wyraziła zgodę na udział finansowy 
w realizacji tego zadania w proporcji 50 % Gmina Andrespol i 50 % Powiat Łódzki 
Wschodni, ponieważ problem dotyczy w dużej mierze drogi gminnej – ul. Cedrowej, 
gdzie wody opadowe również zalewały okoliczne posesje. 

Pan Zbigniew Burzyński dodał, w dniu 4 kwietnia 2019 r. wystąpiono do Gminy 
Andrespol z informacją o zamiarze przystąpienia do przygotowania tego przetargu 
oraz że kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 233 tys. zł, a także z prośbą o podjęcie 
uchwały o udzieleniu Powiatowi pomocy finansowej w deklarowanej kwocie 100 tys. zł. 

W dniu 10 maja 2019 r. Rada Gminy Andrespol podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania 
pn. -Budowa Kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży (pomoc finansowa w wysokości 100 000,00 zł). 

Ze względu na zamiar wprowadzenia do budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł (z budżetu Gminy Andrespol) 
na realizację tego zadania, Pan Naczelnik Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu 
z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań w związku z prowadzonym 
postępowaniem przetargowym. 

Biorąc pod uwagę działania Gminy Andrespol w zakresie przeznaczenia środków 
finansowych na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia 
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drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”, Zarząd Powiatu  
uznał za zasadne, aby nie unieważniać tego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze względu  
na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Mając na względzie powyższe informacje Zarząd Powiatu zdecydował o dalszym 
prowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie odwodnienia drogi 
powiatowej nr 2912E w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia 
drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2019 roku na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela 
pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania 
ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami 
pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich 
emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 

Biorąc pod uwagę ten sposób przeliczania, zaproponowano ustalenie wysokości  
odpisu w 2019 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela 
emeryta i rencisty oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne, uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w kwocie 1 505,62 zł. 

Pani Naczelnik dodała, że uwzględniając liczbę nauczycieli emerytów i rencistów 
oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 
uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, Powiat Łódzki Wschodni 
przeznaczy na ten cel kwotę 124 966,46 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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11. Zatwierdzenie arkuszy organizacji roku szkolnego 2019/2020: 

1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, 
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, 
3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, 
4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, 
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 
do dnia 29 maja 2019 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest zobowiązany  
do zatwierdzenia arkuszy organizacji roku szkolnego 2019/2020 prowadzonych szkół  
i placówek. Arkusze organizacji roku szkolnego wymagają opinii związków zawodowych 
oraz Kuratorium Oświaty. 

Pani Naczelnik poinformowała, że wszystkie arkusze zostały zaopiniowane i dodała, 
że arkusze są konstruowane zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu odnośnie do klas 
pierwszych. 

1) arkusz organizacji roku szkolnego 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcącego 
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach zawiera zaplanowane 3 oddziały klas pierwszych 
z przydziałem czynności. 

Oferta edukacyjna 3-letniego liceum dla absolwentów gimnazjum i dla 4-letniego 
liceum dla absolwentów szkół podstawowych w 2 grupach rozszerzeń: 

– klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania: język angielski, matematyka  
i informatyka lub fizyka (do wyboru); języki obce: angielski + niemiecki 
lub hiszpański, 

– klasa 1b z rozszerzonym programem nauczania: biologia, chemia, matematyka; 
języki obce: angielski, niemiecki, 

– klasa 1c z rozszerzonym programem nauczania: język polski, WoS i historia 
lub geografia (do wyboru); języki obce: angielski, niemiecki lub francuski. 

W arkuszu uwzględniono 497,37 godziny, w tym 51,37 godzin jako wakaty, 
ponieważ zaplanowano tylko 3 oddziały klas pierwszych po gimnazjum, a nabór 
prowadzony jest również do 3 oddziałów po szkole podstawowej. 

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych: 21 + 9 wakatów. 

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi wynosi 7,25 etatu i pozostaje  
bez zmian w porównaniu do roku szkolnego 2018/2019. 

Opinia Kuratorium Oświaty w Łodzi na temat tego arkusza jest pozytywna bez uwag. 

Opinia związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego jest negatywna, 
zgłoszono zastrzeżenia dotyczące godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela 
głównie języka polskiego, historii i przedmiotu: wiedza o społeczeństwie (około 
26 godzin, w tym 8 godzin ponadwymiarowych). 

Pani Naczelnik dodała, że przydział godzin jest uzależniony od decyzji dyrektora, 
który bierze pod uwagę zasady racjonalnej polityki kadrowej i zaznaczyła, że godziny 
ponadwymiarowe dotyczą również innych przedmiotów, a zgłoszone przez związki 
zawodowe zastrzeżenia odnoszą się przede wszystkim do 3 ww. przedmiotów. 
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2) arkusz organizacji roku szkolnego 2019/2020 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Koluszkach uwzględnia przydział czynności nauczycieli w klasach pierwszych 
jako wakaty – co wynika z ostrożności przed tegorocznym naborem do szkół, 
ze względu na problemy w tym zakresie obserwowane od kilku lat. 

W arkuszu zaplanowano 451,38 godzin, w tym 130,74 godzin jako wakaty. 

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych: 19 + vakaty. 

Opinia ZNP na temat arkusza jest pozytywna. 

3) arkusz organizacji roku szkolnego 2019/2020 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Koluszkach uwzględnia 2 oddziały klas pierwszych w Technikum nr 2. 
Pozostałe oddziały są na wakacie. 

 W arkuszu uwzględniono 729 godzin, w tym 238 jako wakaty. 

Łącznie planowanych jest 16 oddziałów klasowych w tej szkole. 

Opinie związków zawodowych na temat arkusza są pozytywne. 

Nie wpłynęły opinie ZNP i NSZZ „Solidarność”. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że Kuratorium Oświaty w Łodzi zgłosiło ogólną 
uwagę do arkuszy organizacji roku szkolnego 2019/2020 szkół ponadgimnazjalnych, 
dotyczącą stosowania ramowych planów nauczania. 

Kuratorium wskazało na niezgodność z przepisami prawa w zakresie przydzielenia 
godzin do dyspozycji dyrektora (są przydzielone wg „starego” rozporządzenia, 
zamiast wg „nowego”). 

W odniesieniu do tego zarzutu Pani Naczelnik nadmieniła, że w ocenie Wydziału EiSS 
takie działanie jest prawidłowe, ponieważ na moment konstruowania arkusza 
obowiązywało poprzednie rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. 

Pani Szelest poinformowała, że do 5 kwietnia 2019 r. szkoły miały obowiązek 
przedłożenia opinii związkom zawodowym, podczas gdy „nowe” rozporządzenie  
weszło w życie 4 kwietnia 2019 r. – zbyt późno w stosunku do rozpoczęcia całej 
procedury związanej z opiniowaniem. 

Po konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej uznano, że arkusze organizacji  
roku szkolnego 2019/2020 zatwierdzane w maju br. będą skonstruowane w oparciu 
o „stare” rozporządzenie, natomiast wszelkie zmiany wprowadzane aneksami będą 
już dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. 

Do Kuratorium Oświaty w Łodzi zostanie przekazana informacja w tym zakresie. 

Pani Naczelnik zasygnalizowała również mogący zaistnieć problem z zapewnieniem 
wykwalifikowanej kadry do nauki zawodu w technikach i szkołach zawodowych. 

4) arkusz organizacji roku szkolnego 2019/2020 Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach został zaplanowany biorąc pod uwagę liczbę godzin 
przyznaną w ubiegłym roku. 
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Po zmianie wprowadzonej aneksem do arkusza we wrześniu 2018 roku, w trakcie 
roku szkolnego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatkowo 20 godzin 
dla Poradni, w tym 14 godzin na stanowisko zamiejscowe Poradni w Rzgowie. 

Pani dyrektor zaproponowała aby utrzymać tę liczbę godzin, ponieważ zakres 
realizowanych zadań pozostał na niezmienionym poziomie. 

Ponadto do końca roku budżetowego 2019 zatrudniona jest sprzątaczka w PPP 
w Rzgowie oraz w Tuszynie (1 godzina) w ramach umowy – zlecenia do końca 
czerwca. 
Zaplanowano 275 godzin, 11 pracowników pełnozatrudnionych plus 1 wakat. 
Opinia Kuratorium Oświaty w Łodzi na temat arkusza jest pozytywna. 

Ponadto Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że w wyniku spotkania, które 
odbyło się w Tuszynie, dotyczącego ewentualnej likwidacji zamiejscowych  
stanowisk Poradni w Tuszynie dyrektor Poradni wycofała się z tego zamiaru, 
ze względu na propozycję Gminy Tuszyn dotyczącą zamiany zajmowanych przez 
Poradnię pomieszczeń na bardziej dogodne dla prowadzenia terapii. 

Dyskutowano na temat prowadzenia przez Poradnię diagnozy w ramach stanowisk 
zamiejscowych w Rzgowie oraz określonych wymogów jej wykonywania. 

5) arkusz organizacji roku szkolnego 2019/2020 Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w ramach tego arkusza przydzielono 
godziny nauczycielom oraz zaplanowano zespoły i oddziały klasowe biorąc 
pod uwagę jedynie dzieci, które mają już wydane opinie i orzeczenia o potrzebie 
realizacji zajęć. 
Aktualizacja w tym zakresie nastąpi po uzyskaniu informacji na temat diagnozy 
dzieci, która będzie wykonywana w okresie wakacyjnym. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że od 2 lat nie ma wskazanych dolnych granic liczebności 
uczniów w klasach. 

Łącznie w klasach uwzględniono 41 dzieci, w ramach zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych zaplanowano 11 dzieci, w ramach zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju 17 dzieci, jednak biorąc pod uwagę poprzednie lata, należy się spodziewać 
większej liczebności. 

Stanowisko wicedyrektora zostało zaplanowane jako wakat. 

Pomoc nauczyciela została zaplanowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(dla dzieci w klasie I-IV w szkole podstawowej przy niepełnosprawności 
umiarkowanej, znacznej, autyzmie i sprzężeniu). 

Biorąc pod uwagę potrzeby SOSW w Koluszkach w tym zakresie zaplanowano 
1/2 etatu pomocy nauczyciela do zespołów edukacyjno-terapeutycznych.  
Pomoc jest również wymagana w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, 
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które funkcjonują w systemie zamiennym (do południa i po południu) po 1/2 etatu 
na każdy zespół. 

Ponadto Pani Szelest przypomniała, że 0,75 etatu pomocy nauczyciela została 
zapewniona przez Zarząd Powiatu do końca roku szkolnego 2018/2019 na potrzeby 
dzieci z niepełnosprawnością ruchową i w arkuszu organizacji roku szkolnego 
2019/2020 zaproponowano utrzymanie tego wymiaru zatrudnienia. 

W internacie zaplanowano jedną grupę 7-osobową. 

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat na rok szkolny 2019/2020 pozostała na takim samym 
poziomie jak w roku szkolnym 2018/2019 (z wyjątkiem Poradni, gdzie Zarząd wyraził 
zgodę na 0,5 etatu administracji do Rzgowa do końca roku 2019). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził arkusze 
organizacji roku szkolnego 2019/2020: 

1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, 

2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, 

3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, 

4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, 

5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano dokonanie zmian w Uchwale Nr LVII/641/2018 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia na okres 
od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku 
z otrzymaniem od kierownika apteki Pulspharma w Rzgowie, Plac 500 – lecia 13 
i od kierownika apteki Nasza Hydra w Tuszynie, ul. Łowicka 1 informacji o zmianie godzin 
pracy tych aptek w tzw. zwykłych warunkach oraz koniecznością zaktualizowania 
danych w tym zakresie w rozkładzie godzin pracy aptek, określonym w Załączniku Nr 1 
do Uchwały Nr LVII/641/2018 Rady Powiatu. 
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Burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
pozytywnie zaopiniowali i nie wnieśli uwag do przedstawionego im projektu uchwały 
Rady Powiatu. 

Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi pozytywnie zaopiniowała projekt zmian 
w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LVII/641/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 26 października 2018 r., w związku z koniecznością zaktualizowania godzin 
pracy apteki Pulspharma w Rzgowie, Plac 500 – lecia 13 oraz apteki Nasza Hydra 
w Tuszynie, ul. Łowicka 1.  

Jednocześnie Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi podtrzymała swoje negatywne 
stanowisko, w którym wskazała, że obciążanie prywatnych podmiotów gospodarczych 
jakimi są apteki ogólnodostępne obowiązkiem bezpłatnej pracy w godzinach ponad 
ich podstawowy czas pracy oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy, jest sprzeczne 
z wyrażoną w Konstytucji zasadą równości wobec prawa i ochroną własności prywatnej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia patronatem honorowym Starosty Łódzkiego 
Wschodniego IX Pieszego Rajdu „Mitomania”. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu w związku z pisemnym wnioskiem 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą p wyrażenie zgody na objęcie patronatem honorowym 
Starosty Łódzkiego Wschodniego IX Pieszego Rajdu „Mitomania” organizowanego 
na terenie Wodzina Prywatnego. 

Rajd odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 roku. 

W 2018 roku przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości do 300,00 zł. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku 
przeznaczyć środki finansowe w wysokości do kwoty 500,00 zł na zakup nagród 
dla zwycięzców IX Pieszego Rajdu ,,Mitomania” (dział 750 – Administracja Publiczna, 
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4190 – Nagrody 
konkursowe). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
i podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem honorowym Starosty Łódzkiego 
Wschodniego IX Pieszego Rajdu „Mitomania”. 

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 



13 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty 
Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Powitanie Lata 2019 w Starowej Górze”. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. Piknik „Powitanie 
Lata 2019”, organizowanej dla mieszkańców Powiatu przez Społeczny Komitet 
Organizacyjny Piknik „Powitanie Lata 2019” w dniu 9 czerwca 2019 r. w Starowej Górze. 

Przedstawiono informacje na temat wysokości środków finansowych przeznaczanych 
na realizację tego wydarzenia w poprzednich latach. 

Dyskutowano na temat finansowego wsparcia organizacji tej imprezy w tym roku  
i ostatecznie zaproponowano przeznaczenie z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
środków finansowych do kwoty 800,00 zł na zakup pucharu i nagród rzeczowych 
dla zwycięzców konkursów organizowanych w ramach tego wydarzenia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Powitanie Lata 
2019 w Starowej Górze”. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty 
Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Święto Pszczoły”. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie 
patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Święto Pszczoły”, 
organizowanej dla mieszkańców Powiatu przez Gminno Parkowe Centrum Kultury 
i Ekologii w Plichtowie, która odbędzie się 20 lipca 2019 r. w Plichtowie. 

Pani Marta Stasiak przypomniała, że sprawa była już wcześniej omawiana 
na posiedzeniach Zarządu Powiatu. Obecnie oczekiwanym jest objęcie tej imprezy 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie 
patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego imprezy pn. „Święto Pszczoły” i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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16. Przedstawienie pisma Zespołu Pieśni i Tańca „Okaryna” o wsparcie finansowe 
na wyjazd Zespołu na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru 
w Dubrovnie”. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak przedstawiła pismo Zespołu Pieśni i Tańca „Okaryna” o wsparcie 
finansowe na wyjazd Zespołu na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki  
„Głosy Dniepru w Dubrovnie”. 

Festiwal odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2019 roku. 

Łączna przewidywana wysokość kosztów wynajęcia autokaru wynosi około 14 000,00 zł. 

Zespół działa już od ponad 7 lat i prezentuje się na wielu koncertach, konkursach 
i przeglądach o różnej tematyce na obszarze działania Gminy Andrespol jak również 
na terenie innych Gmin i Powiatów. Zespół często zdobywa nagrody i wyróżnienia. 

W zamian za sponsoring zaoferowano promocję Regionu zaproponowanymi przez 
Powiat materiałami reklamowymi. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały przedstawione w przedłożonym piśmie, 
którego kopia stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu uznał za konieczne 
sprawdzenie możliwości udzielenia wsparcia Zespołowi Pieśni i Tańca „Okaryna”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 
Zofiówka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 84/15. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, położoną w mieście Tuszyn, obrębie Zofiówka, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 84/15 o powierzchni 0,0173 ha, 
przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1512E. 

Pan Biliński poinformował, że poprzedni właściciele nieruchomości wyrazili wolę 
zawarcia ugody w zakresie wypłaty odszkodowania w wysokości 22 zł za 1 m2,  
tj. na kwotę 3 806,00 zł. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną 
w gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 84/15, 
zgodnie z przedstawioną propozycją. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obręb 
Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 115/26. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w gminie 
Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 115/26, 
o powierzchni 0,0367 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1151E. 

Pan Naczelnik poinformował, że poprzedni właściciel nieruchomości wyraził wolę 
zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania 
w wysokości 22 645,00 zł za grunt wraz z naniesieniami (oraz na wykonanie mapy 
do celów podziałowych). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną 
w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 
115/26, zgodnie z przedstawioną propozycją. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 

Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z działu 700 rozdziału 70005 §4590 (zadania własne). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Rzgów, obrębie Bronisin 
Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 179/3. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która 
przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 
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ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w Gminie 
Rzgów, obrębie Bronisin Dworski, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 179/3, 
o powierzchni 0,0102 ha, przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1233E. 

 Pan Biliński poinformował, że poprzedni właściciel nieruchomości wyraził wolę  
zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania 
w wysokości 5 610,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną 
w Gminie Rzgów, obrębie Bronisin Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 
179/3, zgodnie z przedstawioną propozycją. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 

Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z działu 700 rozdziału 70005 §4590 (zadania własne). 

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018.  

Pani Skarbnik nadmieniła, że informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok, w tym informacja o realizacji 
przedsięwzięć przyjętych i realizowanych w 2018 roku została przygotowana w związku 
z zakończonym rokiem budżetowym 2018. 

Przedstawiona informacja została przygotowana wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok i stanowi uzupełnienie  
informacji w zakresie planowania wieloletniego oraz realizacji zadań wieloletnich – 
realizowanych w roku sprawozdawczym. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiąca załącznik nr 19 do protokołu. 

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok 2018. 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi 
w art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu 
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

Z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym (art. 12 pkt 4 i 6) wynika, że do wyłącznej 
właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu 
oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
dla zarządu z tego tytułu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przewodnią rolę w opinii i rozpatrywaniu 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły i sprawozdania finansowego,  
spełnia Komisja Rewizyjna, która przedstawia swą opinię Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Łodzi i Radzie Powiatu na sesji absolutoryjnej. 

Ze względu na wydaną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r. 
oraz biorąc pod uwagę opinie pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, został przygotowany przedstawiany projekt uchwały Rady Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiąca załącznik nr 20 do protokołu. 

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok. 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi 
w art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „nie później 
niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium 
dla zarządu po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) sprawozdaniem finansowym; 
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3) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 

4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej”. 

Kopia uchwały Nr V/86/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2018 rok (opinia pozytywna) stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 

Kopia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok, stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiąca załącznik nr 23 do protokołu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, PPP, SOSW) w zakresie 
zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 280/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 maja  
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,  
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 

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

2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 

3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach; 

4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 

5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PCPR, 
ZSP nr 1, DPS w Lisowicach) w zakresie zleconych oraz zadań własnych na rok 2019. 

 (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 2019 
po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 

1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 

2) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego; 

3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
„Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r.”. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedłożyła Zarządowi Powiatu Raport o stanie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2018 rok. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z zapisami art. 30a ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu co roku jest 
zobowiązany do przedstawienia radzie powiatu raportu o stanie powiatu. 

Raport ten przedstawia się do dnia 31 maja. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że jak wynika z art. 30a ust. 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym, raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu za rok 
poprzedni, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 
powiatu i budżetu obywatelskiego. 

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018 został przygotowywany 
po raz pierwszy i do jego opracowania Uchwałą Nr 120/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 13 lutego 2019 r. został powołany Zespół. 

Wypełniając obowiązek opracowania raportu o stanie powiatu, Zespół przedstawił 
do akceptacji przygotowany raport. 

Wykonując nałożone zobowiązanie podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego jest w pełni uzasadnione. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę 
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego „Raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r.”. 

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę 2 000,00 zł w zakresie zadań własnych. 

 Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.97.2019 z dnia 16 maja 2019 roku. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 284/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 maja  
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie 
dochodów oraz zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach w zakresie zadań własnych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.97.2019 z dnia 16 maja 2019 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 29 
do protokołu. 

29. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik omówiła złożone wnioski o dokonanie zmiany budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok oraz zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

W związku ze złożonymi wnioskami Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Proponowane zmiany dotyczą: 
1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 345.147,44 zł; 
2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 142.169,00 zł; 
3) zmniejszenia planu przychodów o kwotę 202.978,44 zł. 
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Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia 
drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” w wysokości 
100.000,00 zł; 

2) przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – 
Wardzyn” – etap II w wysokości 140.000,00 zł; 

3) zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność i przekazania przez Urząd 
Marszałkowski ostatniej transzy środków w wysokości 99.128,44 zł w związku 
z realizacją zakończonego w 2018 r. projektu pn. „Termomodernizacja budynku 
DPS w Lisowicach”; 

4) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące 
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach o kwotę 41,00 zł (wpływy z najmu) 
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach o kwotę 1.896,00 zł 
(rozliczenie opłat za energię); 

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.082,00 zł z tytułu udostępnienia 
reklamodawcom powierzchni reklamowej w wydawanym Folderze 
Promocyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z: 

1) zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach  następujących 
rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
a) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie 

o kwotę 4 082,00 zł w związku z wpływem z usług reklamowych, 
b) 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 1 896,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup energii przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach, 
c) 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 41,00 zł, 
d) 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie o kwotę 21 150,00 zł 

z przeznaczeniem na bieżącą działalność Dziennego Domu Pomocy; 

2) wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Ułożenie kabla 
światłowodowego oraz przewodu telefonicznego w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi” o wartości 15 000,00 zł; 

3) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” w związku z przyznaniem pomocy finansowej 
z budżetu gminy Andrespol w wysokości 100.000,00 zł; 

4) zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II w związku z przyznaniem 
pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce: 
a) budżet powiatu łódzkiego wschodniego – zmniejszenie o 140.000,00 zł, 
b) pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce – zwiększenie o 140.000,00 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów 
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 202.978,44 zł. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął 
inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Następnie Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmiany w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Zaproponowano dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok oraz dokonanie zmiany planu dotacji 
celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2019 r.  
i zmiany w planie dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2019 r., przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/26/2018 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z: 

1) koniecznością zabezpieczenia środków na organizację ćwiczeń obronnych 
w ramach obrony narodowej: 
a) wynagrodzenia i pochodne – zwiększenie o kwotę 900,00 zł, 
b) zadania statutowe – zmniejszenie o kwotę 900,00 zł. 

2) przeprowadzoną analizą prognozowanego wykonania w zakresie dochodów 
i wydatków oraz rozliczeniem zawartych porozumień z gminami i powiatami 
za umieszczane w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych dzieci. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął 
inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 oraz zmian w wykazie 
przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, przedstawionych w załącznikach 
do uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 659.370,44 zł, w tym: 

a) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 320.242,00 zł; 

b) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 339.128,44 zł. 
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Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji z budżetu państwa 
o kwotę 314.223,00 zł; 

2) przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia 
drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” w wysokości 
100.000,00 zł; 

3) przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – 
Wardzyn” – etap II w wysokości 140.000,00 zł; 

4) zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność i przekazania przez Urząd 
Marszałkowski ostatniej transzy środków w wysokości 99.128,44 zł w związku 
z realizacją zakończonego w 2018 r. projektu pn. „Termomodernizacja budynku 
DPS w Lisowicach”; 

5) zwiększenia planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej 
analizy wykonania budżetu i przewidywanego wykonania o kwotę 6.019,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął 
inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023, która stanowi załącznik nr 32 
do protokołu. 

 Pani Skarbnik omówiła wyniki realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
wg stanu na dzień 30 kwietnia 2019 roku. 

Plan dochodów po zmianach w wysokości 63 894 501,98 zł został wykonany 
na kwotę 23 701 659,67 zł. 

Plan przychodów po zmianach w wysokości 359 620,71 zł został wykonany na kwotę 
5 539 321,28 zł. 

Plan wydatków po zmianach w wysokości 64 218 041,69 zł został wykonany 
na kwotę 16 631 414,81 zł. 

Plan rozchodów po zmianach w wysokości 72 108,00 zł został wykonany na kwotę 
18 027,00 zł. 

Przedstawione zestawienie wyników realizacji budżetu stanowi załącznik nr 33 
do protokołu. 

Zaprezentowano wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 
30 kwietnia 2019 r. w zakresie dochodów. 

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami dochody zaplanowane 
w wysokości 7 850 313,00 zł zrealizowano na kwotę 3 006 528,76 zł (dochody 
bieżące), co stanowi 38,30 % planu. 
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W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej dochody zaplanowane w wysokości 78 150,00 zł zrealizowano na kwotę 
71 400,00 zł (dochody bieżące), co stanowi 91,36 % planu. 

Dochody własne zaplanowane w wysokości 55 966 038,98 zł zrealizowano 
na kwotę 20 623 730,91 zł, co stanowi 36,85 % planu, w tym dochody bieżące 
zrealizowano na kwotę 20 244 415,41 zł, a dochody majątkowe zrealizowano 
na kwotę 379 315,50 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych dochodów zostały zawarte 
w przedłożonym zestawieniu, które stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Zaprezentowano wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 
30 kwietnia 2019 r. w zakresie wydatków. 

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami wydatki zaplanowane 
w wysokości 7 850 313,00 zł zrealizowano na kwotę 2 632 984,44 zł (wydatki 
bieżące), co stanowi 33,54 % planu. 

W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej wydatki zaplanowane w wysokości 78 150,00 zł zrealizowano na kwotę 
5 785,45 zł, co stanowi 7,40 % planu. 

Wydatki własne zaplanowane w wysokości 56 289 551,69 zł zrealizowano 
na kwotę 13 992 644,92 zł, co stanowi 24,86 % planu, w tym wydatki bieżące 
zrealizowano na kwotę 13 977 853,10 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano 
na kwotę 7 180,50 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych wydatków zostały zawarte 
w przedłożonym zestawieniu, które stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2018. 

Ostatecznie ustalony przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego wykaz tych 
wydatków zawiera 3 zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi: 

1) „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji 
stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla Gminy Rzgów” – kwota 10 929,60 zł; 

2) „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – kwota 19 926,00 zł; 

3) Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną 
w Justynowie do rzeki Miazgi” – kwota 20 000,00 zł. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin 
dokonania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 
roku budżetowego został określony do 30 czerwca roku następnego. 
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Wskazane zadania zostały zrealizowane, rozliczone pod względem formalno-
rachunkowym i przyjęte odpowiednimi protokołami zdawczo-odbiorczymi. 

Przedłożone przez Panią Skarbnik sprawozdanie z realizacji wydatków 
niewygasających wraz plikiem dokumentów dotyczących realizacji i rozliczenia 
tych zadań stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 Dyskutowano na temat realizacji zadania polegającego na „Modernizacji łazienek 
w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5”. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w wyniku zaproszenia do złożenia oferty 
na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w ramach  
ww. zadania, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego nie wpłynęła żadna oferta. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat darowizn otrzymanych przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I kwartale 2019 roku 
jako uzupełnienia do informacji przekazanej na posiedzeniu Zarządu Powiatu 
w dniu 25 kwietnia 2019 roku. 

Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach przekazano darowiznę 
rzeczową w postaci projektora do Sali katechetycznej i 2 szt. radioodtwarzaczy – 
jako pomocy dydaktycznych dla uczniów do nauki języków obcych. 

Łączna wartość darowizny wynosi 2 205,56 zł. 

Zestawienie darowizn stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
w wysokości 27,70 zł dokonanej w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez osobę fizyczną, 
poprzez zaliczenie kwoty 16,00 zł na poczet należności głównej – opłaty rocznej 
za 2019 r. z tytułu wydanej decyzji oraz w wysokości 0,30 zł na poczet odsetek 
od nieterminowej wpłaty. 
Pozostała kwota, tj. 11,40 zł zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego 
dokonano wpłaty. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podpisał postanowienie 
o zarachowaniu wpłaty, które stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu podpisał porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów częściowego 
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łódzkiego 
wschodniego w Warsztatach Terapii Zajęciowej: 

– działających na terenie powiatu brzezińskiego, 

– działających na terenie miasta Łodzi. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z otwarcia ofert w postępowaniu 
przetargowym na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w zadaniu 
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” i zdecydował o dalszym prowadzeniu postępowania 
przetargowego ze względu na deklarację Gminy Andrespol o przeznaczeniu środków 
finansowych w wysokości 100 000 zł na realizację tego zadania. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził arkusze organizacji roku szkolnego 2019/2020: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, 
2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, 
3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, 
4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, 
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zespołu Pieśni i Tańca „Okaryna” o wsparcie 
finansowe na wyjazd Zespołu na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki „Głosy 
Dniepru w Dubrovnie”. Zostanie sprawdzona możliwość udzielenia wsparcia Zespołowi. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 
31.12.2019 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją 
siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego; 

2) w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
za rok 2018 ; 

3) w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018; 

4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2018; 

5) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok; 
6) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2019 – 2023; 
7) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 
8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 271/2019 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 2019 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

2) Nr 272/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol na odcinku od skrzyżowania 
z ulicami Spadkową i Laurową do ulicy Miodowej w zadaniu pn. „Przebudowa 
ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

3) Nr 273/2019 w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2019 roku na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela 
pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania 
ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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4) Nr 274/2019 w sprawie objęcia patronatem honorowym Starosty Łódzkiego 
Wschodniego IX Pieszego Rajdu „Mitomania” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

5) Nr 275/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego 
Wschodniego imprezy pn. „Powitanie Lata 2019 w Starowej Górze” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

6) Nr 276/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego 
Wschodniego imprezy pn. „Święto Pszczoły” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

7) Nr 277/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Zofiówka, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 84/15 – 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 - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

8) Nr 278/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obręb Wiączyń 
Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 115/26 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

9) Nr 279/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Rzgów, obrębie Bronisin 
Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 179/3 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

10) Nr 280/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2019 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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11) Nr 281/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, PPP, SOSW) w zakresie zadań własnych  
na rok 2019 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

12) Nr 282/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PINB, PCPR, ZSP nr 1, 
DPS w Lisowicach) w zakresie zleconych oraz zadań własnych na rok 2019 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

13) Nr 283/2019 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
„Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r.” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

14) Nr 284/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2019 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 



32 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

15) Nr 285/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1) w zakresie zadań własnych na rok 2019 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

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


