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PROTOKÓŁ NR 38/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 25 lipca 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 37/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 37/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła proponowane zmiany do projektu 
uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę per saldo 953 717,68 zł, w tym: 

– zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 288 970,00 zł; 

– zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 242 687,68 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) przyznania z budżetu województwa łódzkiego środków pochodzących z tytułu 
wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 44 370,00 zł na realizację 
następujących zadań inwestycyjnych: 
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a) „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 15 000,00 zł; 

b) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków" – etap II – 29.370,00 zł; 

2) rozliczenia projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – 
budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” 
i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 596,18 zł; 

3) przyznania dotacji z budżetu UE na realizację projektu pn. Centrum Usług 
Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze 
na potrzeby ŚDS i WTZ w wysokości 1 198 913,86 zł; 

4) zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych o kwotę 300 000,00 zł; 

5) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji na realizację zadań 
bieżących o kwotę 5 122,00 zł; 

6) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 5 908,00 zł. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 714 866,41 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 517 171,76 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 3 917,00 zł; 

b) 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 1 726,00 zł; 

c) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 66 911,76 zł; 

d) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 157 678,00 zł; 

e) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 164 624,00 zł; 

f) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
70 526,00 zł; 

g) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 59 623,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 197 694,65 zł w związku z: 

a) wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych: 
pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 15 000,00 zł; 
pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji 
i Kartografii” – 11 000,00 zł; 

b) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadań: 

– „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków" – etap II – 29 370,00 zł, 

– „Modernizacja łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, 
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ul. Pomorska 5” – 3 000,00 zł; 

c) rozliczeniem projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego 
– budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” 
i zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 1.083,42 zł (projekt ujęty 
w wykazie przedsięwzięć); 

d) uzyskaniem dofinansowania z budżetu UE na realizację projektu pn. Centrum 
Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze 
na potrzeby ŚDS i WTZ oraz zwiększeniem planu wydatku o kwotę per saldo 
140 408,07 zł (projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć). 

W budżecie powiatu został zabezpieczony wkład własny w wysokości 
1.579.704,29 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa budynków DPS 
w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług 
Środowiskowych „CUŚ”.  

W celu ujednolicenia zapisów zawartych w budżecie powiatu oraz we wniosku 
o dofinansowanie projektu dokonano zmiany nazwy projektu oraz zwiększenia 
planu wydatków o kwotę per saldo 140 408,07 zł.  

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 5 127 459,17 zł, a planowanym 
źródłem finansowania tego projektu są środki z budżetu UE – w kwocie 
3 544 912,63 zł oraz z budżetu powiatu – w kwocie 1 582 546,54 zł. 

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza 
projektem w latach poprzednich stanowią kwotę 100 518,24 zł. 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian w projekcie dokonano zwiększenia 
planu dochodów i wydatków w roku 2020 w wysokości obejmującej dofinansowanie z 
budżetu UE oraz dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 238.851,27 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2019 r., który stanowi nadwyżkę 
dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 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. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2019 – 2023. 
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5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, w którym zaproponowano dokonanie: 

– zwiększenia planu dochodów o kwotę 904 821,86 zł, 

– zwiększenia planu wydatków o kwotę 455 046,83 zł, 

– zmniejszenia planu przychodów o kwotę 449 775,03 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków wynikają z: 

1) przyznania dotacji z budżetu UE na realizację projektu pn. Centrum Usług 
Środowiskowych „CUŚ – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze 
na potrzeby ŚDS i WTZ w wysokości 3 544 912,63 zł, w tym: 

– w 2019 roku – kwota 1 198 913,86 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych 
w 2018 roku w wysokości 10 188,00 zł), 

– w 2020 roku – kwota 2 345 998,77 zł. 

W budżecie powiatu zabezpieczono wkład własny w wysokości 1 579 704,29 zł 
na realizację projektu „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby 
ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ”.  

Dla ujednolicenia zapisów zawartych w budżecie powiatu oraz we wniosku 
o dofinansowanie projektu dokonano zmiany nazwy tego projektu i zwiększenia 
planu wydatków o kwotę per saldo 140 408,07 zł. 

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 5 127 459,17 zł. 
Planowanym źródłem finansowania są środki z budżetu UE w wysokości 
3 544 912,63 zł i z budżetu powiatu – kwota 1 582 546,54 zł. 

2) zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych o kwotę 300 000,00 zł; 

3) zwiększenia planu wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie 
oraz działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w grupie „wynagrodzenia 
i pochodne” o kwotę 150 000,00 zł; 

4) zwiększenia planu wydatków w ramach działu 852 – Pomoc społeczna w grupie 
„wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 33 000,00 zł; 

5) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Koluszkach oraz wydatków realizowanych w ramach rozdziału 80195 – 
Pozostała działalność o kwotę 1 788,00 zł; 

6) zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
pościeli dla mieszkańców Domu; 
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7) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  
Łódź – Wschód o kwotę 3 120,00 zł oraz planu wydatków w grupie „wynagrodzenia 
i pochodne” o kwotę 61 939,00 zł; 

8) zwiększenia planu wydatków w grupie „zadania statutowe” w ramach działu 750 – 
Administracja publiczna o kwotę 66 911,76 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 449 775,03 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
do projektu uchwały i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 

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

Po zakończeniu X Sesji Rady Powiatu obrady Zarządu Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu 

6. 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, SOSW, PPP, 
DPS w Wiśniowej Górze, DDP, PCPR) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2019 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi  
w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany 
planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 w zakresie zadań własnych po stronie wydatków realizowanych przez: 

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

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach; 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach; 

5) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach; 

6) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

7) Dzienny Dom Pomocy; 

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr X/106/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi (dział 750 i dział 600) w zakresie  
zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2019 r. realizowanym po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr X/107/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź – Wschód) 
w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2019 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie 
zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 
w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie dochodów; 

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków; 

4) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych po stronie 
dochodów i wydatków. 



7 

 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr X/108/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

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

9. 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 per saldo 5 122,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez: 
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 
3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie następujących 
decyzji Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.165.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.170.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.175.2019 z dnia 19 lipca 2019 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (SOSW, PINB) w zakresie zadań zleconych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

 Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 368/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 lipca 
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, 
Pani Skarbnik wystąpią do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
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finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów i wydatków oraz o dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań 
zleconych dla: 
1) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach 
2) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie następujących 
decyzji Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.165.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.170.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.175.2019 z dnia 19 lipca 2019 r. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji 
budżetowej w ramach zadań własnych (Dział 801 Oświata i wychowanie). 

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 10 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 370/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 lipca 2019 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
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własnych praz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach, 
DDP, PCPR) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 po stronie wydatków 
w zakresie własnych dla: 
1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
4) Dziennego Domu Pomocy; 
5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
5) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych, nie zgłaszano wolnych wniosków.  
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

przed Sesją Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

 Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

po Sesji Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 365/2019 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, SOSW, PPP, DPS w Wiśniowej Górze, DDP, 
PCPR) 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

2) Nr 366/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi (dział 750 i dział 600) 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

3) Nr 367/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź – Wschód) 
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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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

4) Nr 368/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

5) Nr 369/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (SOSW, PINB) w zakresie zadań zleconych na rok 2019 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

5 głosów „za”. 

6) Nr 370/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału EiSS) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

5 głosów „za”. 
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7) Nr 371/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

8) Nr 372/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach,  
DDP, PCPR) 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


