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PROTOKÓŁ NR 4/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 6 grudnia 2018 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. Podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do Programu Wyrównywania Różnic  
Między Regionami III – 2019. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
poinformowała, że Powiat Łódzki Wschodni otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału  
w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r. w związku  
z przyjęciem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w dniu 19 listopada 2018 r. „Kierunków działań oraz warunków 
brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” w 2019 r.”. 

Aby umożliwić gminom uczestnictwo w ww. programie konieczne jest podpisanie 
oświadczenia o przystąpieniu do "Programu wyrównywania różnic między regionami III” 
w 2019 r. 

Pani Łużniak nadmieniła, że zasady uczestnictwa są tożsame jak w poprzednich latach. 

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G 
programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r. 

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych 
dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018 r.  
do 31 października 2019 roku. 
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Pani Dyrektor Łużniak nadmieniła, że w przypadku Powiatu możliwe jest ubieganie się  
o dofinansowanie w ramach: 

1) obszaru D (likwidacja barier transportowych): 
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: 

organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, 
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej; 

2) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków  
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych) – powiaty. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał oświadczenie  
o przystąpieniu do Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – 2019. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji  
zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Łużniak poinformowała, że jak co roku, po uzgodnieniach z Powiatową Społeczną 
Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowano przewidywane do realizacji 
proponowane zasady realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 2019 w części dotyczącej rehabilitacji społecznej. 

Ze względu na niewystarczające od lat środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych, konieczne jest opracowanie zasad, na podstawie których 
osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o przyznanie pomocy. 

Pani Dyrektor poinformowała, że w roku 2019 zaproponowano, aby nie realizować 
turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, a realizować turnusy dla dzieci 
i młodzieży oraz dla osób niepełnosprawnych uczących się o umiarkowanym 
i znacznym stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia, zaproponowano 
dofinansowanie w wysokości 80 % kwoty. 

W zadaniu II – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym zaproponowano, aby nie realizować 
zadania w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.  

Motywacją takiego ustalenia jest wypożyczalnia sprzętu, z której można korzystać.  

Planowane jest również doposażenie wypożyczalni w ramach powstałych oszczędności.  

Jeśli chodzi o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, to dofinansowanie będzie się odbywało na podstawie obowiązujących 
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zasad, z tym, że 50 % należnego dofinansowania w przypadku osób dorosłych z kodem 
choroby L (aparaty słuchowe). 

Jeśli chodzi o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych  
i w komunikowaniu, zaproponowano częściową realizację tego zadania. 
W przypadku barier architektonicznych i technicznych w roku 2019 zaproponowano 
realizację tego zadania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym 
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) ze schorzeniem ruchowym bądź 
neurologicznym).  

Ponadto zaproponowano dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się  
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności po przedstawieniu zaświadczenia 
lekarza specjalizacji odpowiadającej kodowi choroby. 

Przewidziane są środki na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów 
terapii zajęciowej. 

Pani Dyrektor Łużniak poinformowała o niewystarczających środkach w roku bieżącym 
na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznane osobom niepełnosprawnym oraz znacznej ilości wniosków, które zostały 
negatywnie rozpatrzone ze względu na brak środków. Przedstawiła również informacje 
na temat limitów dofinansowania. 

Pani Dyrektor dodała, że corocznie, w przypadku niewystarczających środków 
finansowych do PFRON jest kierowane wystąpienie w tej sprawie. 

Ponadto zaproponowano, iż w sytuacji zwiększonych środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
przeznaczonych na realizację zadań, zasady przyznawania pomocy ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej w 2019 roku weryfikować na bieżąco. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował zasady 
realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku i podjął 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji  
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Dyrektor Łużniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu który został 
przygotowany w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2019 r. współfinansowanych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych począwszy od miesiąca stycznia 2019 r.  
do czasu uchwalenia planu finansowego i podziału zadań Funduszu przez Radę Powiatu. 
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Jednocześnie zaproponowano upoważnienie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do zaliczkowego dysponowania środkami Funduszu przeznaczonymi na: 
1) zobowiązania dotyczące dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych  

w warsztatach terapii zajęciowej; 
2) dofinansowanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych do wysokości środków wydatkowanych w analogicznym okresie 
roku poprzedniego. 

Pani Dyrektor nadmieniła, że te dwa zadania są zobowiązaniem, dlatego konieczne jest 
podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w tej sprawie przed wystąpieniem do PFRON  
o środki finansowe. Dodała, że do dnia 25 stycznia przekazywana jest płatność  
na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 

Upoważnienie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego będzie obowiązywało 
do momentu zatwierdzenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła informacje na temat 
finansowania kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Koluszkach  
(90 % kosztów pokrywa PFRON, a 10 % pokrywa jednostka samorządu terytorialnego) 
oraz na temat rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządy terytorialnego w przypadku 
uczestnictwa w WTZ osób z terenu innych powiatów. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2019 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Przedstawienie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, dla części umowy dotyczącej świadczenia przez PWPW S.A. serwisu 
sprzętowego w lokalizacjach zamiejscowych. 
(referował p. Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu) 

Pan Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu wystąpił  
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o odstąpienie od stosowania zasad postępowania 
określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 8 października 2018r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej 
netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne,  
dla części umowy dotyczącej świadczenia przez PWPW S.A. serwisu sprzętowego  
w lokalizacjach zamiejscowych. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Pan Naczelnik przypomniał, że przy poprzednich umowach PWPW S.A. była wyznaczona 
przez Ministerstwo Infrastruktury do wykonywania tych zadań (do produkcji 
dokumentów i zapewnienia procedury serwisowania). 
W dniu 8 sierpnia 2018 r. Minister infrastruktury podpisał z PWPW S.A. kolejna umowę 
nr DTD-U-059/18 w sprawie produkcji i personalizacji blankietów dokumentów 
komunikacyjnych, która obowiązuje od dnia 24 grudnia 2018 roku. 

Pan Nowicki nadmienił, że obecnie, po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 
produkcja dokumentów publicznych i ich personalizacji oraz druków o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nie wymaga zastosowania ww. ustawy  
[art. 4 pkt 5c, lit. a) i b)]. 
W umowie z PWPW S.A. zawarte są również zapisy dotyczące świadczenia serwisu 
sprzętowego  w lokalizacjach zamiejscowych. Z umowy zawartej pomiędzy Ministrem 
Infrastruktury a PWPW S.A. wynika, że zasady serwisowania PWPW uzgodni  
z zamawiającym (§ 5 pkt 8 umowy). 

Z przedmiotowej umowy wynikają również zasady ochrony tajemnicy i poufności  
co mogłoby prowadzić do wniosku o możliwości zastosowania przepisu art. 4 pkt 5 
lit. b, c. Przepis ten jednak zdaniem opiniującej daje szerokie możliwości interpretacyjne.  

Z tych więc względów bezpieczniejszym byłoby zastosowanie trybu wyłączenia  
z procedury postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na podstawie § 12 ww. uchwały ze względu na fakt,  
że PWPW S.A. jest jedynym operatorem tego serwisu teleinformatycznego, co wynika 
z zapisów ww. umowy ( np. § 5 ust 8, §7). 

Wartość zamówienia w części dotyczącej serwisu dla umowy zawartej na okres 4 lat 
wyniosłaby 11 689,13 euro netto. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XIII Wieczoru Gór i Przygody. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
przypomniała, że zgodnie z uchwałą Nr 2212/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objecie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XIII Wieczoru Gór i Przygody,  
ww. impreza miała się odbyć 7 grudnia 2018 roku. 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, będący organizatorem tego 
wydarzenia zmienił jego termin na dzień 14 grudnia 2018 r. ze względu na prace 
trwające w szkole, dlatego zachodzi konieczność zmiany ww. uchwały w zakresie 
terminu organizacji XIII Wieczoru Gór i Przygody. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Przedstawienie opinii Powiatowej Rady Sportu dotyczącej projektu budżetu na 2019 r. 
w zakresie sportu. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest przypomniała, że zgodnie z regulaminem działalności Powiatowej 
Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, PRS opiniuje wysokość środków 
przeznaczonych w budżecie powiatu na sport oraz imprezy sportowe planowane  
do realizacji na dany rok. 

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie PRS, podczas którego został 
przedstawiony projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. w zakresie 
sportu, z kwotą 12 000 zł przeznaczoną: w wysokości 2 100 zł na narody dla sportowców 
wytypowanych do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągniecia 
sportowe za rok ubiegły natomiast pozostała pula środków została przewidziana 
na współorganizację imprez sportowych. 

Opinia PRS w tej sprawie jest pozytywna z uwagą, że w ocenie członków PRS pula tych 
środków jest zbyt niska, od kilku lat pozostaje na niezmienionym poziomie.  

Uchwała PRS w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok w części dotyczącej kultury fizycznej, stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

9. Zatwierdzenie harmonogramu imprez sportowych do realizacji w 2019 roku. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że podczas posiedzenia Powiatowej Rady  
Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 30 listopada 2018 r.  
został zaopiniowany harmonogram imprez sportowych planowanych do realizacji  
w 2019 roku, zarekomendowanych przez Zarząd Powiatu. 

Harmonogram imprez stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała PRS w sprawie wyrażenia opinii na temat harmonogramu imprez  
sportowych i sportowo – rekreacyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, dofinansowywanych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że członkowie PRS zwrócili się z prośbą o przekazanie 
Zarządowi uwag dotyczących planowanych imprez. 
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Wskazano, że środki finansowe przeznaczone w budżecie powiatu na współorganizację 
imprez są zbyt małe, co może powodować, że stowarzyszenia nie będą organizować tych 
imprez, a nagrody przyznawane zwycięzcom są zbyt skromne. 

Pani Naczelnik zaznaczyła, że przeznaczenie na ten cel większych środków finansowych 
wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia konkursu i sformalizowaniem procedur, 
a ponadto z uwagi na wkład pracy Powiatu jako współorganizatora, wysokość 
środków finansowych powinna być równomiernie rozdzielona z uwzględnieniem 
zaangażowania w organizację imprez. 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że jeżeli chodzi o harmonogram imprez, 
został on zaopiniowany pozytywnie, z sugestiami, aby sposób wyboru tych imprez 
został zmieniony, tzn. aby w pierwszej kolejności Powiatowa Rada Sportu mogła 
rekomendować wydarzenia sportowe do realizacji, a następnie wykaz imprez 
był kierowany do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. 

Ponadto Pani Szelest poinformowała, że było to ostatnie posiedzenie PRS w tej kadencji. 

Dyskutowano również na temat ewentualnego ograniczenia składu osobowego PRS  
w kolejnej kadencji ze względu na brak frekwencji w tej kadencji. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

10. Przedstawienie pisma Rady Rodziców przy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach 
w sprawie siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest przedstawiła kolejne wystąpienie Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Koluszkach w sprawie siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 
w Koluszkach oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.  

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

W budynku zajmowanym przez I LO Powiat Łódzki Wschodni jest współwłaścicielem,  
a druga część zajmowana jest przez Szkołę Podstawową Nr 2. 

Ze względu na problemy wynikające z wprowadzonej reformy systemu oświaty  
pojawiły się trudności lokalowe, szczególnie jeśli chodzi o SP nr 2 zaistniało ryzyko 
realizacji zajęć lekcyjnych w systemie zmianowym. 

W związku z powyższym środowisko SP nr 2 w Koluszkach postanowiło doprowadzić  
do zajmowania większej ilości pomieszczeń w budynku będącym siedzibą tych szkół, 
kosztem I LO w Koluszkach. 

Pani Naczelnik przypomniała, że rozważane było przeniesienie I LO do budynku przy 
ul. Mickiewicza (po gimnazjum), jednak Powiat nie skorzystał z tej propozycji, 
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ponieważ w ocenie dyrektora I LO nie poprawiłoby to warunków lokalowych I LO. 

Pan Starosta przypomniał, że prowadzono w tej sprawie rozmowy pomiędzy Gminą 
Koluszki a Powiatem. 

Przedmiotowe zagadnienie wymaga głębokiej analizy i rozpatrzenia przez władze 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz władze Gminy Koluszki. 

11. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest przypomniała, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach uczą się dzieci niepełnosprawne i mają możliwość 
korzystania z internatu. Jest on przeznaczony dla dzieci spoza terenu gminy Koluszki, 
które pobierają naukę poza miejscem swojego zamieszkania. 

Pani Naczelnik poinformowała, że wpłynął wniosek o umieszczenie w internacie 
uczennicy (ur. w 2006 r.), która była już czasowo umieszczona w internacie SOSW  
w roku szkolnym 2017/2018 ze względu na sytuację rodzinną. 

Z informacji pozyskanych od kuratora sądowego i dyrektora SOSW wynika, że rodzic 
tego dziecka jest niewydolny wychowawczo. 

W związku z powyższym Pani Szelest zwróciła się z prośbą o umieszczenie dziecka  
w internacie do końca roku szkolnego 2018/2019 dla zapewnienia lepszej opieki. 

W internacie obecnie jest umieszczonych 6 dzieci, zatem umieszczenie kolejnego  
nie generowałoby dodatkowych kosztów. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, biorąc pod uwagę trudną sytuację 
rodzinną dziecka, Zarząd Powiatu zdecydował o jego przyjęciu do internatu SOSW 
w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019. 

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powierzenia Gminie Koluszki 
do realizacji w 2019 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że zgodnie z ustawą o bibliotekach, powiat 
organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. 

Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, 
wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca siedzibę na obszarze 
powiatu. 
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Pani Naczelnik przypomniała, że niniejsze zadania od kilku lat prowadzi Gmina Koluszki 
za pomocą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. 

Wzorem lat ubiegłych, w tym roku wystąpiono do Burmistrza Koluszek z zapytaniem,  
czy Gmina przyjmie to zadanie do realizacji w 2019 roku, z kwotą dotacji w wysokości  
28 000,00 zł na realizację tego zadania. 

W odpowiedzi Gmina Koluszki wyraziła akceptację dla tej propozycji.  

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2019 roku 
zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił  
w tej sprawie zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi  
załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  
na 2019 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym  
z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci  
z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o konieczności zawarcia na 2019 rok 
porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, 
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, 
niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno 
– Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi,  
al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

Pani Szelest poinformowała, że konieczność zawarcia tego porozumienia jest 
spowodowana obowiązkiem realizacji zadań ustawowych. 

Ze względu na fakt, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach  
nie realizuje takich zadań, zgodnie z przepisami prawa Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi 
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wyznaczył Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa 
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86, 
która będzie realizowała te zadania dla powiatu łódzkiego wschodniego. 

Na mocy takiego porozumienia Powiat ponosi koszty wydawanych orzeczeń, zgodnie 
z cennikiem usług Poradni pozyskiwanym z Urzędu Miasta Łodzi, który corocznie 
jest rewaloryzowany. 

Cennik usług na rok 2019 jest w trakcie opracowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił  
zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018. 
(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 26 940,00 zł w zakresie zadań 
własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.473.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie 
zadań własnych na rok 2018. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 17/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 grudnia  
2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok,  
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań 
własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.473.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 14 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018. 
(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 Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 2) 
w zakresie zadań własnych na rok 2018. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 19/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 grudnia  
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego  
przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 
do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR) 
w zakresie zadań własnych na rok 2018. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2018 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018. 
(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 2018 po stronie wydatków 
w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

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. Przedstawienie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, w zakresie zakupu w 2018 r. paczek świątecznych dla uprawnionych 
dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi z okazji Mikołajek oraz Świąt 
Bożego Narodzenia, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania 
zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018r. w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, w zakresie zakupu w 2018 r. paczek świątecznych dla uprawnionych dzieci 
pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi z okazji Mikołajek oraz Świąt Bożego 
Narodzenia, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Wniosek Komisji Socjalnej stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

W 2018 roku planuje się wydatkować na ten cel środki finansowe do kwoty  
5 065,00 zł netto (6 230,00 zł brutto), tj. 1 174,71 euro netto. 

Pani Skarbnik dodała, że paczki świąteczne są zróżnicowane asortymentowo  
i wartościowo i przyznawane na podstawie kryterium dochodowego. 

Przedstawiła również informacje na temat działalności socjalnej w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat pozytywnych opinii Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: 

1) do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – kopia opinii wyrażonej uchwałą stanowi załącznik nr 20 
do protokołu; 

2) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego 
deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku – kopia opinii 
wyrażonej uchwałą stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

  Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku; 

2) w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej w 2019 r.; 

3) w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2019 roku zadania w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2019 rok porozumienia  
z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 
orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności 
do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, 
al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski o wyrażenie zgody na odstąpienie  
od stosowania zasad postępowania określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości  
30 000,00 euro oraz na usługi społeczne: 
1) dla części umowy dotyczącej świadczenia przez PWPW S.A. serwisu sprzętowego  

w lokalizacjach zamiejscowych; 
2) w zakresie zakupu w 2018 r. paczek świątecznych dla uprawnionych dzieci 

pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami opinii Składu Orzekającego Regionalnej  
Izby Obrachunkowej w Łodzi: 
1) do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego – opinia pozytywna; 
2) przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku  – opinia pozytywna. 

 Zarząd Powiatu podpisał oświadczenie o przystąpieniu do Programu Wyrównywania 
Różnic Między Regionami III – 2019. 
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 Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego dotyczącej projektu budżetu na 2019 r. w zakresie sportu. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram imprez sportowych do realizacji w 2019 roku. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Rady Rodziców przy Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Koluszkach w sprawie siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcia dziecka do internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 16/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem 
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XIII Wieczoru Gór i Przygody – 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 17/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 
(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”. 
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3) Nr 18/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie zadań 
własnych na rok 2018 – 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 19/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału PSiPP) – 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 20/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 2) w zakresie 
zadań własnych na rok 2018 – 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 21/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań 
własnych na rok 2018 – 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”. 

7) Nr 22/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018  
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału BiGN) – 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  …………………………….. 


