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PROTOKÓŁ NR 48/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 19 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,  

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

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

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 47/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Statucie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zmiana następuje związku z reformą systemu oświaty (od dnia 1 września 2019 r. 
w systemie oświaty nie funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne, wyłącznie szkoły 
ponadpodstawowe) i ma charakter porządkowy. 

Zmiana dotyczy zmiany nazw szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni:  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach otrzymał nazwę: „Zespół Szkół nr 1 
w Koluszkach”, a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach otrzymał nazwę: 
„Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach”.  
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Ze względu na niniejsze zmiany, należy zaktualizować „Wykaz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego” stanowiący załącznik do Statutu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w zakresie nazw szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Łódzki Wschodni. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i podjął w tej sprawie inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu koordynującego 
realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany 
w § 1 uchwały nr 143/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 lutego 
2019 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Ze względu na zmianę na stanowisku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach konieczna jest aktualizacja składu osobowego Zespołu. 
Po zmianach pkt 3 lit. g otrzyma brzmienie: 

g) Katarzyna Mrówka – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach. 

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

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmian w załączniku do uchwały 
Nr LV/626/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2018 r. poz. 4682): 
1) w § 9 ust. 1 w tabeli nr 1 w lp. 1 i 2 wykreśla się słowo: „ponadgimnazjalnej”; 
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2) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wychowawcy klasy – przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości 300,00 zł miesięcznie;”. 

Proponowana zmiana jest związana z ustaleniem minimalnej wysokości dodatku 
przysługującego nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy 
klasy w wysokości 300 zł (na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw). W związku z tym konieczne jest 
dostosowanie zapisów ww. regulaminu do obowiązującego (od dnia 1 września 2019 r.) 
prawa w tym zakresie. 

Wprowadzenie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zostały uzgodnione  
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, czyli Międzyregionalną Sekcją 
Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” i Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół 
i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Zmiana jest związana z koniecznością dostosowania w uchwale Rady Powiatu 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
prowadzonych przez Powiat, w ilości 20 godzin – w związku ze zmianami ustawy Karta 
Nauczyciela. 

Jednocześnie zaproponowano określenie w tej samej uchwale tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w ilości 20 godzin. 
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Omówiony projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez organizacje 
związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 
i został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ 
„Solidarność” Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej. 
Forum Związków zawodowych zrezygnowało z wyrażenia opinii w tej sprawie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany i podjął inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiącą 
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie prośby Dyrektora I LO w Koluszkach o dokonanie zmian 
w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach z prośbą o dokonanie zmian w planie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2019 roku, w ramach ustalonego planu finansowego. 

Zaproponowano, aby zamiast szkolenia „Kształtowanie postaw wychowawczych  
ku wartościom” (koszt 1 500 zł) zostało sfinansowane szkolenie: „Wykorzystanie 
multimediów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych” za kwotę 250 zł i podjęcie 
studiów podyplomowych przez pedagoga szkolnego – całkowity koszt studiów: 2 500 zł, 
a dofinansowanie: 1 250 zł.  
Proponowane zmiany planu będą bardzo przydatne w obliczu aktualnych potrzeb szkoły. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o dokonaniu zmian w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku, 
na wniosek Dyrektora I LO w Koluszkach. 

9. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania  
rozwoju dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu Dyrektora Specjalnego  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach z prośbą o przyznanie zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka dla 3-letniego dziecka z terenu gminy Koluszki w roku 
szkolnym 2019/2020, na wniosek rodziców. 
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Proponowane jest przyznanie 2 godzin zajęć indywidualnych tygodniowo, które byłyby 
realizowane od dnia 23 września 2019 r. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że dzieci ujęte w Systemie Informacji Oświatowej do dnia  
30 września 2019 r. będą ujęte w przyszłorocznej subwencji. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020. 

10. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I LO 
w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

W aneksie nr 1 zaproponowano zwiększenie liczby godzin i oddziałów w stosunku 
do pierwotnego arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020, ze względu  
na przeprowadzony nabór.  

Obecnie w I LO w Koluszkach jest 14 oddziałów klasowych, w tym 7 oddziałów klas 
pierwszych (3 odziały po szkole podstawowej i 4 oddziały po gimnazjum). 

Liczba uczniów jest większa niż w ubiegłym roku o ponad 90 uczniów. 

W związku z tym wzrosła również liczba godzin w arkuszu o 120 godzin w porównaniu 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 I LO w Koluszkach. 

W ramach tego arkusza zostały zaplanowane 2 wakaty dla nauczyciela przedmiotu 
wychowanie do życia w rodzinie i nauczyciela do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. 

Liczba etatów administracji i obsługi wynosi 7,25 etatu (kształtuje się na takim samym 
poziomie jak w ubiegłym roku szkolnym). 

Aneks nr 1 został zaopiniowany pozytywnie przez Związki Zawodowe oraz przez 
Kuratorium Oświaty w Łodzi, z uwagą dotyczącą godzin ponadwymiarowych. 

Pani Małgorzata Szelest wyjaśniła wątpliwości wizytatora z Kuratorium Oświaty, 
dotyczące średniorocznych godzin, nadmieniła, że na ten moment żaden nauczyciel 
średniorocznie nie przekracza liczby 27 godzin przy pensum 18 godzin – a takie 
przekroczenia wskazano. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że aneks jest tygodniowym ustaleniem godzin, zatem 
możliwe jest, że w wymiarze tygodniowym liczba godzin przekracza 27 i dodała,  
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że uwaga Kuratorium jest bezzasadna. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 I LO w Koluszkach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „XXIV Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2019”. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła pismo Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Koluszkach z prośbą o objęcie patronatem „XXIV Koluszkowskiego Przeglądu 
Piosenki 2019”, który odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku. 

Poproszono o ufundowanie nagród w łącznej kwocie 1 000,00 zł dla zwycięzców 
konkursu w kategorii szkoły ponadgimnazjalne i starsi – I, II i III miejsce oraz trzech 
wyróżnień. 

Kopia pisma MOK w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

W związku z tym Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie  
zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXIV 
Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2019”, organizowanego przez MOK w Koluszkach. 

Zaproponowano przeznaczenie z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków 
finansowych do kwoty 1 000,00 zł na zakup nagród dla zwycięzców w kategorii szkoły 
ponadgimnazjalne i starsi oraz osób wyróżnionych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXIV Koluszkowskiego Przeglądu 
Piosenki 2019” i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych”. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” – znak Or.272.1.14.2019 oraz jego 
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unieważnieniem na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przedstawia do zatwierdzenia protokół z ww. postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
protokół z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie  
sześciu drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, 
położonej w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

W związku z pisemnym wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze, Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
właścicielskiej na usunięcie sześciu drzew, znajdujących się na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 128/4, położonej w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 

Podstawą złożenia wniosku przez Dyrektora DPS jest troska o bezpieczeństwo 
mieszkańców, ponieważ drzewa zagrażają powaleniem lub odłamaniem gałęzi 
i konarów. W związku z tym wystąpiono o wyrażenie zgody na usunięcie sześciu drzew: 
3 szt. robinii akacjowej o obwodach pni: 120 cm, 260 cm, 225 cm, 1 szt. klonu 
zwyczajnego o obwodzie pnia 225 cm, 1 szt. brzozy brodawkowej o obwodzie pnia: 
130 cm oraz 1 szt. jaworu o obwodzie pnia: 172 cm, znajdujących się na terenie działki 
nr 128/4, położonej w gminie Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie  
tych drzew i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Niniejsza zgoda wydawana jest w związku z koniecznością wystąpienia do Wójta Gminy 
Andrespol z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzew. 

Pełne koszty związane z usunięciem drzew objętych niniejszą zgodą, w tym robót  
oraz opłat, o których mowa w art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody, ponosi podmiot, 
który wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody właścicielskiej. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Opel Astra o nr rej. EZG TR62. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska w zastępstwie Naczelnika Wydziału RGRiOŚ zwrócił się  
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Opel Astra o nr rej. EZG TR62. 

Pojazd został odholowany z drogi w 2007 r., a ponieważ w ciągu 3 miesięcy nie został 
odebrany przez dotychczasowego właściciela, sprawa została skierowana do sądu. 

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Brzezinach orzekł przepadek mienia na rzecz 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ocena stanu technicznego ww. samochodu przeprowadzona przez uprawnionego 
rzeczoznawcę samochodowego wykazała, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie 
nieopłacalna i kwalifikuje się on do recyklingu. 

W związku z tym Komisja Likwidacyjna dokonała wyboru sposobu likwidacji mienia 
poprzez kwalifikację pojazdu do recyklingu. 

Wniosek Komisji Likwidacyjnej skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
sposób likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Opel Astra o nr rej. EZG TR62, poprzez 
przekazanie do recyklingu. 

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

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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 179 679,00 zł w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej realizowanych przez: 

1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 
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3) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.253.2019 z dnia 10 września 2019 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.258.2019 z dnia 10 września 2019 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.264.2019 z dnia 11 września 2019 r.; 
4) Nr FB-I.3111.2.270.2019 z dnia 12 września 2019 r. 

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 14 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PINB, KP PSP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych 
na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 449/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września  
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 po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych, 
w zakresie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej oraz dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi 
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i w zakresie zadań wykonywanych 
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla: 

1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych; 

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.253.2019 z dnia 10 września 2019 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.258.2019 z dnia 10 września 2019 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.264.2019 z dnia 11 września 2019 r.; 
4) Nr FB-I.3111.2.270.2019 z dnia 12 września 2019 r. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu. 

17. 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 zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZS nr 1) 
w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 451/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września  
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie 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 szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP, I LO, DPS w Lisowicach, PCPR) w zakresie 
zadań 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 planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 dla: 

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych; 

2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych; 

3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych; 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków w zakresie własnych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 

1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 

2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 

3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego; 

4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

5) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy  
Łódź – Wschód. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w związku z wnioskiem 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację poprzez utylizację całkowicie umorzonych  
i zużytych składników majątkowych, w postaci: wyeksploatowanych monitorów,  
dysków 3,5, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki kolektora i niszczarek. 
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Pani Naczelnik dodała, że w opinii informatyka zatrudnionego w PUP Łódź – Wschód, 
wskazany do likwidacji sprzęt nie nadaje się do użytkowania, a koszt jego naprawy 
przewyższają wartość. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację całkowicie umorzonych i zużytych 
składników majątkowych. 

Po dokonaniu oględzin, mienie w postaci szaf metalowych z Wydziału Geodezji 
i Kartografii zostało przeznaczone do likwidacji poprzez złomowanie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację 
umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa 
Powiatowego w Łodzi i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 20 
do protokołu. 

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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 przedstawiła projekt uchwały Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowała 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. 
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Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę per saldo 837.080,42 zł, w tym: 
1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę per saldo 820.880,22 zł; 
2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 16.200,20 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji na realizację zadań 
bieżących o kwotę 216.490,00 zł; 

2) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 211.251,00 zł; 

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Lisowicach o kwotę 120.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy; 

4) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł; 

5) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za udostępnianie zasobu 
geodezyjnego o kwotę 80.000,00 zł; 

6) przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące 
funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 
40.000,00 zł; 

7) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 27.390,00 zł; 

8) przyznania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w wysokości 20.300,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających 
w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”; 

9) zmiany klasyfikacji planu dochodów w wysokości 16.200,00 zł związanych 
z realizacją projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” poprzez 
zmniejszenie planu dotacji przyznanej na bieżące wydatki i zwiększenie planu dotacji 
na realizację wydatków majątkowych; 

10) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 21.649,42 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 837.080,42 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 610.658,26 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 66.938,00 zł; 
b) 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 37.492,00 zł; 
c) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 2.872,00 zł; 
d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 167.718,00 zł; 
e) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 185.826,26 zł; 
f) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 98.810,00 zł; 
g) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 

62.855,00 zł; 
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h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 59.077,00 zł; 
i) 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 4.054,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 226.422,16 zł w związku z: 

a) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację: 

– zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby 
Wydziału Geodezji i Kartografii” – zwiększenie o kwotę 70,00 zł; 

– zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach 
inwalidzkich” – zwiększenie o kwotę 22.700,00 zł; 

– projektu  pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego 
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 
zwiększenie o kwotę 173.815,16 zł (projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć); 

– zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach”– zwiększenie o kwotę 8.647,00 zł (zadanie 
ujęte w wykazie przedsięwzięć); 

b) wprowadzeniem do wykazu zadań inwestycyjnych projektu pn. Centrum Usług 
Społecznych „WISIENKA” o wartości 21.190,00 zł (projekt ujęty w wykazie 
przedsięwzięć). 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian dokonano zmian w zbiorczym wykazie 
przedsięwzięć w latach 2019 – 2023. 

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach”, które planowane 
jest do realizacji wspólnie z Gminą Koluszki w latach 2019 – 2021. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego zadania 
zabezpieczono dotację dla Gminy Koluszki w wysokości 782.430,00 zł, w tym: 

– w roku 2019 50.147,00 zł, 

– w roku 2020 555.477,00 zł, 

– w roku 2021 176.806,00 zł. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, 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. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
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23. 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 którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2019 rok ogółem o kwotę 611.943,42 zł, poprzez zwiększenie dochodów bieżących 
o kwotę 611.943,22 zł i dochodów majątkowych o kwotę 0,20 zł oraz dokonanie 
zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 
ogółem o kwotę per saldo 611.943,42 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących 
o kwotę per saldo 415.358,26 zł i wydatków majątkowych o kwotę 196.585,16 zł. 

Zaproponowano również dokonanie zmiany: 

a) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 
w 2019 r., 

b) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 r., 

c) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 
roku  

d) planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu 
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w 2019 roku 

– 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. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 211 251,00 zł; 

2) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Lisowicach o kwotę 120 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy; 

3) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych o kwotę 100 000,00 zł; 

4) zwiększenia plany dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie zasobu 
geodezyjnego o kwotę 80 000,00 zł; 

5) przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego na bieżące 
funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 
40 000,00 zł; 

6) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 27 390,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny 
na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów oraz wpływów z usług za dowóz dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo do Ośrodka; 

7) przyznania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 



16 

 

w wysokości 20 300,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających 
w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”; 

8) zwiększenia planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 10 000,00 zł; 

9) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
oraz przewidywanego wykonania planu dochodów przez: 
a) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 9,00 zł, 
b) Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwot 438,42 zł, 
c) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 2 555,00 zł 

(zwrot kosztów zastępstwa procesowego). 

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 
Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 244 903,26 zł w związku ze zwiększeniem 
części oświatowej subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów; 

2) zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 173 8145,16 zł na realizację projektu 
pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie  
e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” m.in. o niewykorzystane 
w roku 2018 środki i ujednolicenie nazwy zgodnie z zapisami umowy 
o dofinansowanie projektu; 

3) zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Lisowicach o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie; 

4) zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy 
finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego; 

5) zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  
Łódź – Wschód o kwotę 22 855,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów 
oraz przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających 
w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego”; 

6) rozliczeniem wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych 
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zmniejszenie o kwotę per saldo 
12 400,00 zł; 

7) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją zadania: 
a) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji  

i Kartografii” – zwiększenie o kwotę 70,00 zł, 
b) „Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” – zwiększenie o kwotę 
22 700,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, w którym zaproponowano dokonanie 
zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok,  
zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku i zmian w planie wydatków na programy i projekty 
realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  
pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku, 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. 

Przedłożony projekt uchwały został przygotowany w związku z: 

1) przeprowadzoną analizą wykonania planu wydatków i przeniesieniem kwoty 
4 000,00 zł z rozdziału 75495 Pozostała działalność do rozdziału 75075 Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego; 

2) wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego o zmianę klasyfikacji dochodów w wysokości 843,00 zł 
(wpływy z różnych dochodów – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 

3) zmianą nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze: „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze” – zmiana na: „Termomodernizacja budynku 
gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” – etap I – dach; 

4) zmniejszeniem planu wydatków bieżących i wprowadzeniem wydatków 
majątkowych w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 
o wartości 21 190,00 zł obejmujących zakup podnośnika jezdnego do przenoszenia 
osób niepełnosprawnych oraz zakup rolet zewnętrznych na potrzeby funkcjonowania 
Dziennego Domu Pomocy; planowanym źródłem finansowania przedmiotowych 
inwestycji są środki z: 

– budżet UE – kwota 15 300,00 zł, 

– budżet państwa – kwota 900,00 zł, 

– budżet powiatu – kwota 4 990,00 zł. 

W związku z tym zaproponowano dokonanie zmiany klasyfikacji planu dochodów 
w wysokości 16 200,00 zł związanych z realizacją projektu poprzez zmniejszenie 
planu dotacji przyznanej na bieżące wydatki i zwiększenie planu dotacji na realizację 
wydatków majątkowych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok  
i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 23 
do protokołu. 

25. Przedstawienie pisma Wójta Gminy Nowosolna o objęcie patronatem Starosty 
Łódzkiego Wschodniego wydarzenia pn. Sport Fest 2019 r. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że Urząd Gminy Nowosolna wystąpił z prośbą 
o objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego wydarzenia cyklicznego 
pn. Sport Fest 2019 r., które odbędzie się w dniach 3-5 października 2019 roku. 

Impreza jest trzydniowym maratonem sportowym o charakterze regionalnym. 

W ramach patronatu oczekiwane jest udzielenie wsparcia poprzez zakup 300 sztuk 
medali, które zostaną wręczone wszystkim przedszkolakom biorącym udział 
w SPARTAKIADZIE PRZEDSZKOLAKA oraz zwycięzcom poszczególnych dyscyplin 
sportowych. Przewidywany koszt medali to około 3 100 zł. 

Kopia pisma w przedmiotowej spawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Ze względu na ograniczone zdolności finansowe, brak jest możliwości udzielenia przez 
Powiat Łódzki Wschodni Gminie Nowosolna tego typu wsparcia. 

Powiat realizuje przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony na 2019 rok 
i zaopiniowany przez Powiatową Radę Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
harmonogram imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych wraz z planem 
finansowym. 

W związku z tym na przedmiotowe wystąpienie Gminie Nowosolna zostanie udzielona 
odmowna odpowiedź. 

26. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Starosta odczytał treść pisma organizacji zakładowej NZSS „Solidarność” 
działającej przy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, która w imieniu 
pracowników wystąpiła do Starosty Łódzkiego Wschodniego z podziękowaniem  
za podwyżkę w kwocie 200 zł brutto na etat. 

Jednocześnie zwrócono uwagę, że nie jest to kwota satysfakcjonująca, wskazano 
trudy pracy wykonywanej przy obsłudze osób niepełnosprawnych intelektualnie 
i narażenie personelu na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. 

Dział opiekuńczo – wspomagający pracujący bezpośrednio przy osobach przewlekle 
psychicznie chorych domaga się podwyżki w kwocie 700 zł na etat netto oraz uznania 
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przez pracodawcę tytułu opiekuna medycznego, co wiąże się z dodatkową 
gratyfikacją finansową. 

Wystąpiono również o wprowadzenie do planu budżetu na rok 2020 dodatku 
za „niechorowalność” dla wszystkich pracowników DPS w Wiśniowej Górze. 

Dyskutowano na temat wysokości wynagrodzeń pracowników Starostwa 
Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w kontekście omówionych powyżej roszczeń. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
w wysokości 2 157,00 zł dokonanej przez „MB – SYSTEM” Maciej Bieniecki  
w dniu 10 września 2019 r., która została zaliczona na poczet: 
1) należności głównej w wysokości 11,12 zł; 
2) odsetek od należności głównej w wysokości 0,10 zł; 
3) odsetek od nieterminowej wpłaty w wysokości 9,01 zł; 
4) opłaty jednorazowej z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 

w wysokości 2 136,77 zł. 
Ponadto wpłata w wysokości 1 144,00 zł została zaliczona na poczet: 
1) odsetek od nieterminowej wpłaty w wysokości 4,35 zł; 
2) opłaty jednorazowej z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 

w wysokości 1 139,65 zł. 

Do zapłaty pozostała kwota należności głównej w wysokości 24,58 zł z tytułu zajęcia 
pasa drogowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi do dnia 
zapłaty włącznie (7 % w stosunku rocznym). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wydał 
postanowienie o zarachowaniu wpłaty zgodnie z przedstawioną propozycją. 

Postanowienie stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty  
w wysokości 100,00 zł dokonanej przez osobę fizyczną w dniu 3 września 2019 r., 
która została zaliczona na poczet: 
1) kosztów upomnienia w wysokości 23,20 zł; 
2) odsetek od nieterminowej wpłaty w wysokości 0,50 zł; 
3) opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu wydanej decyzji, w wysokości 22,71 zł. 

Pozostała kwota, tj. 53,59 zł zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego 
dokonano wpłaty. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wydał 
postanowienie o zarachowaniu wpłaty zgodnie z przedstawioną propozycją. 

Postanowienie stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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 Przedstawiono również informacje na temat planowanej realizacji projektu 
pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach”. 

Po uzyskaniu z Gminy Koluszki informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych  
na to zadanie oraz po opracowaniu projektów uchwał Rady Powiatu, do porządku 
obrad Sesji Rady zostaną wprowadzone dodatkowo punkty związane 
z przystąpieniem do współpracy z Gminą Koluszki i realizacji projektu: „Rozbudowa 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020. 

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

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

2) zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni; 

3) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich 
typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych; 

4) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023; 

5) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 

6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020  
I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o dokonaniu zmian w planie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2019 roku, na wniosek Dyrektora I LO w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach 
w roku szkolnym 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 444/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu koordynującego 
realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – 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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2) Nr 445/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „XXIV Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 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 446/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” – 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 447/2019 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie sześciu drzew, 
znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, położonej 
w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra – 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 448/2019 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Opel Astra o nr rej. EZG TR62 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

6) Nr 449/2019 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”. 

7) Nr 450/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PINB, KP PSP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań wykonywanych 
na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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 451/2019 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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9) Nr 452/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZS 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

10) Nr 453/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (KP PSP, I LO, DPS w Lisowicach, PCPR) w zakresie zadań 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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

11) Nr 454/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy  
Łódź – Wschód – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

12) Nr 455/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa Powiatowego w Łodzi 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu 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  …………...………………….. 


