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PROTOKÓŁ NR 219/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 19 października 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. Przyjęcie protokołu 217/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 217/18 z posiedzenia Zarządu. 

4. Zatwierdzenie aneksu nr 2, aneksu nr 3 i aneksu nr 4 do arkusza organizacji roku 
szkolnego 2018/2019 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 2, aneksu nr 3 
i aneksu nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 SOSW w Koluszkach. 

Aneks nr 2 dotyczy zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przebywających na urlopie 
macierzyńskim, rodzicielskim i uzupełniającym. Zastępstwo za nauczycieli jest wskazane 
ze względu na potrzeby związane z koniecznością realizacji programu nauczania. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że zatrudnienie tych nauczycieli na zastępstwo nastąpiło 
od 1 września 2018 r. 

Opinie związków zawodowych i Kuratorium Oświaty w Łodzi na temat aneksu nr 2 
są pozytywne. Aneks będzie obowiązywał do 21 czerwca 2019 roku. 

Aneks nr 3 dotyczy obsadzenia wakatu w szkole w ramach przedmiotu „przysposobienie 
do pracy”, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i zajęć w internacie. 
Pani Szelest dodała, że wakaty były ujęte w arkuszu nr 1. 
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Obecnie wakaty zostały obsadzone, dlatego należy uwzględnić to zatrudnienie w ramach 
tego aneksu. 

Opinie związków zawodowych i Kuratorium Oświaty w Łodzi na temat aneksu nr 3 
są pozytywne. 

Aneks nr 4 dotyczy zmiany obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, tzw. „pensum”  
z 18 do 16 godzin, ze względu na posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku takich nauczycieli konieczne 
jest obniżenie obowiązkowego „pensum”. W rezultacie niezbędne jest przydzielenie  
tych godzin innym nauczycielom. 

Opinie związków zawodowych i Kuratorium Oświaty w Łodzi na temat aneksu nr 4  
są pozytywne. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 2, 
aneks nr 3 i aneks nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

5. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach w sprawie przyznania 
dodatkowej 1 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w roku szkolnym 
2018/2019. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Koluszkach zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie 1 godziny  
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych. W ramach tych zajęć uczestniczyć może maksymalnie 8 uczniów. 
Obecnie jest 10 uczniów, które powinny mieć realizowane te zajęcia ze względu  
na potrzeby w tym zakresie. 
Zaproponowano, aby godziny tych zajęć zostały przyznane od 1 listopada 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach w sprawie przyznania dodatkowej  
1 godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w roku szkolnym 2018/2019. 

6. Zatwierdzenie aneksu nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
ZSP nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 5 do arkusza 
organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Koluszkach. 
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Aneks wynika z rezygnacji z prowadzenia części zajęć, złożonej przez jednego  
z nauczycieli będącego emerytem (ze względu na sytuację zdrowotną) oraz z potrzeby 
przydzielenia tych zajęć innemu nauczycielowi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 5 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 2 w Koluszkach. 

7. Zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
ZSP nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 3  
do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1 w Koluszkach. 

Aneks został przygotowany przez dyrektora ZSP nr 1 w związku z koniecznością 
zatrudnienia osoby na stanowisku nauczyciela przedmiotu: „Organizacja i zarządzanie 
przedsiębiorstwem samochodowym”. 

Pani Naczelnik podkreśliła, że zaistniały trudności w znalezieniu nauczyciela tego 
przedmiotu, ale możliwe jest zatrudnienie osoby nie będącej nauczycielem, której 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez dyrektora szkoły za wystarczające  
do nauczania tego przedmiotu. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda organu 
prowadzącego – w tym przypadku Starosty, który takiej zgody udzielił. 

Zaproponowano przyznanie wynagrodzenia dla tej osoby na poziomie wynagrodzenia 
nauczyciela mianowanego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

8. Zatwierdzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok szkolny 2017/2018. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2017/2018, przekazaną uprzednio 
członkom Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, celem zapoznania się z jej treścią. 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji  
zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. 
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W opracowanym materiale uwzględniono następujące zagadnienia: 

– informacje ogólne, 

– stan organizacyjny szkół, 

– informację o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, 

– informację o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach 
ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018, 

– informację nt. naboru uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018  
w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017, 

– informacje nt. miejsca zamieszkania uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2017/2018, 

– informację o promocji uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadgimnazjalnych  
w roku szkolnym 2017/2018, 

– informację o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2017/2018, 

– informację o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego 
Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018, 

– informację o absolwentach szkół i stypendystach, 

– informację o absolwentach, którzy podjęli naukę na studiach: dziennych, 
wieczorowych, zaocznych, 

– informację o stypendystach Prezesa Rady Ministrów, 

– informację nt. struktury zatrudnienia nauczycieli ogółem w etatach w szkołach 
i placówkach wg stanu na dzień 30.09.2017 r. (System Informacji Oświatowej), 

– informację nt. awansu zawodowego nauczycieli, 

– informację z realizacji przez nauczycieli innych zajęć i czynności wynikających z zadań 
statutowych szkoły w ramach ich czasu pracy, 

– informację o wydatkach na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

– informację nt. zatrudnienia pracowników administracji i obsługi, 

– informację o wydatkach związanych z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych  
w roku szkolnym 2017/2018, 

– informacje nt. doposażenia szkół i placówek oraz zakupu pomocy dydaktycznych, 

– informację nt. remontów i inwestycji, 

– informację nt. wydatków poniesionych za okres 12 miesięcy w 2017 r. 
na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, 

– informację nt. olimpiad, konkursów, zawodów sportowych, 

– informacje nt. współpracy szkół i placówek z lokalnymi instytucjami  
oraz organizacjami pozarządowymi w roku szkolnym 2017/2018. 

Szczegółowe informacje zostały zaprezentowane w przedłożonym materiale. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2017/2018 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za rok szkolny 2017/2018. Informacja zostanie przedstawiona na najbliższej Sesji Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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9. Zatwierdzenie harmonogramu imprez sportowych do organizacji w 2019 roku. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu  
Powiatu przedkładała Zarządowi wstępny wykaz imprez. 
Zarząd Powiatu ponownie przeanalizował propozycje i koszty finansowe 
współorganizacji i patronatu nad imprezami i wytypował imprezy sportowe i sportowo – 
rekreacyjne do realizacji w 2019 roku: 

– Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży (Gmina Brójce), 

– IX Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi szkół ponadgimnazjalnych i służb mundurowych 
(Gmina Koluszki), 

– XII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „Memoriał Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza” (Gmina Nowosolna), 

– Plaża Justynów – Turniej piłki siatkowej plażowej (Gmina Andrespol), 

– VII Niepodległościowy Marsz Nordic Walking (Gmina Andrespol), 

– Impreza sportowo – rekreacyjna „Dzień Dziecka” (Gmina Tuszyn), 

– „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej” (Gmina Rzgów), 

– Turniej młodych talentów w piłce nożnej (Gmina Rzgów). 

Łączny koszt współorganizacji i patronatu nad tymi 8 imprezami wyniósłby 10 950,00 zł. 

Pani Szelest przedstawiła propozycje udziału finansowego Powiatu w organizacji  
wskazanych powyżej tych imprez. 

Zaproponowano dofinansowanie współorganizacji 4 imprez w kwocie do 1 500,00 zł, 
pozostałe imprezy, których wnioskodawcy zaproponowali niższe kwoty dofinansowania 
będą we wnioskowanej wysokości. 

Ponadto, ze względu na sposób realizacji zadań w bieżącym roku dostosowano wysokość 
środków finansowych do możliwości Powiatu. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym zestawieniu imprez sportowych 
i sportowo – rekreacyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, które stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram imprez sportowych do organizacji w 2019 r. 
Harmonogram zostanie przedstawiony do zaopiniowania Powiatowej Radzie Sportu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Andrespol na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że Gmina Andrespol opracowała projektu  
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrespol na lata 2018 – 2021 z perspektywą 
na lata 2022 – 2025. 
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Pan Naczelnik nadmienił, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska organ 
wykonawczy Powiatu ma obowiązek opiniowania gminnych programów ochrony 
środowiska na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

W związku z wystąpieniem Gminy Andrespol, dokonano sprawdzenia zgodności celów 
i zadań zapisanych w programie gminnym z celami ujętymi w „Programie Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą 
na lata 2021 – 2024”. 

Ponadto przy udziale Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
ustalono, że nie ma sprzeczności projektu programu Gminy Andrespol z zadaniami 
ujętymi w Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 oraz 
z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022. 

W związku z tym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o pozytywne 
zaopiniowanie ww. projektu Programu. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrespol na lata 2018 – 2021 
z perspektywą na lata 2022 – 2025 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka 
wsparcia – Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych  
w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu w imieniu Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła Zarządowi Powiatu projekt uchwały Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia 
– Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim. 

Omawiany projekt uchwały został przygotowany w związku z realizacją projektu 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – IX Oś Priorytetowa – wyłącznie społeczne, Działanie dla Osi IX. 2 Usługi  
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX. 2. 1 
Usługi społeczne i zdrowotne w ramach, którego utworzony zostanie Dzienny Dom 
Pomocy w Wiśniowej Górze. 

Proponuje się utworzenie z dniem 1 stycznia 2019 r. powiatowego ośrodka wsparcia – 
Dziennego Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim z siedzibą w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 56. 
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Statut Dziennego Domu Pomocy, Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwali 
odrębną uchwałą. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2021. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik w zastępstwie Dyrektora PCPR omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
w sprawie zmiany Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2017 – 2021. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku  
z zaleceniami pokontrolnymi Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w związku z koniecznością doprecyzowania terminu 
składania sprawozdania z postępów realizacji Powiatowego Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2017 – 2021. 

Zmiana następuje w załączniku do uchwały Nr XXXV/449/2017 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2021 poprzez zmianę zapisu 
w rozdziale IX założenia programu pkt 3 Monitoring i ewaluacja programu poprzez 
dopisanie zdania 4 w brzmieniu: „Sprawozdanie z postępów i realizacji programu 
będzie przedstawiane do końca II kwartału po zakończeniu roku sprawozdawczego”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę 77 840,00 zł w zakresie zadań zleconych. 
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Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.336.2018 z dnia 15 października 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 rok i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych na rok 2018 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2217/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 października 
2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.336.2018 z dnia 15 października 2018 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10  
do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału PSiPP). 
 (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  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, PPP) w zakresie zadań własnych na rok 
2018. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2219/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 października 
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 
2) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PPP)  
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 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach na rok 2018 
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. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze 2018 roku. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w którym zaproponowano 
przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 roku. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 266 ust. 1  
pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy budżetu 
ma obowiązek sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za I półrocze roku budżetowego w terminie do 31 sierpnia. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi i organowi 
stanowiącemu – Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą,  
która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2018 roku. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za I półrocze 2018 roku. 

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy budżetu ma obowiązek 
sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 
w terminie do 31 sierpnia. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za I półrocze 2018 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale 
Nr XXXIX/545/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 grudnia 2013 r.  
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz 
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze roku budżetowego. 

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi informacja o przebiegu wykonania 
budżetu została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi i organowi 
stanowiącemu – Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi pozytywnie zaopiniował 
informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
za I półrocze 2018 roku – kopia opinii stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą,  
która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 263  
ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
może podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  
pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym 
zostały zaplanowane. 

Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych środki finansowe na wydatki 
ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym 
subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. 
Środki te powinny być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed 
upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

W 2018 roku zaplanowano do realizacji zadanie polegające na sporządzeniu 
uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy 
Koluszki oraz dla gminy Rzgów. 

Na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmianie uległa powierzchnia  
lasów wymagających opracowania, co wiąże się z obowiązkiem jego wyłożenia  
do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie właściwego urzędu gminy. 

Ze względu na procesy formalno – prawne oraz obowiązujące terminy, brak jest 
możliwości wykonania przedmiotowego zadania jak pierwotnie zakładano w 2018 roku, 
w związku z powyższym należy uznać za zasadne ustalenie wykazu wydatków, które 
nie wygasają w 2018 r. a które będą zrealizowane w 2019 r. 

Ostateczny termin dokonania wydatków w związku z realizacją zadania: „Sporządzenie 
uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy 
Koluszki oraz dla gminy Rzgów” za 10 929,60 zł ustalono do dnia 30 czerwca 2019 roku. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą,  
która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023, w którym 
zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2023 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć 
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realizowanych w latach 2018 – 2023, przedstawionych w załącznikach do uchwały  
Nr XLV/550/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
uwzględniają zmiany budżetu zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2018 rok ujęte w projektach uchwał Rady Powiatu, opisanych w pkt 22 i pkt 23 
niniejszego protokołu. 

Proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą ponadto zmian 
dokonanych na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego, Ministra Finansów,  
na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie wniosków 
złożonych przez Naczelników. 

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

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie. 

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, w którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2018 rok ogółem o kwotę 218 606,52 zł, poprzez zwiększenie dochodów bieżących 
o kwotę 214 046,52 zł i dochodów majątkowych o kwotę 4 560,00 zł oraz dokonanie 
zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 
ogółem o kwotę 236 106,52 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
226 426,91 zł i wydatków majątkowych o kwotę 9 679,61 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka 
wydatków nad dochodami) w wysokości 4 984 070,38 zł, który sfinansowany zostanie 
pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych i dokonanie zwiększenia planu przychodów 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 o kwotę 17 500,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmiany: 

–planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2018 r., 

–planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku, 

–planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku 
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przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej  
o kwotę 73.060,00 zł; 

2) z przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do „Programu asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” i przyznania na ten 
cel dotacji z budżetu państwa w wysokości 36.753,00 zł; 

3) z przyznania pomocy finansowej z budżetu: 
a) gminy Andrespol w wysokości 20 000,00 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu 

nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości 
położonej na terenie gminy Andrespol, obręb Janówka, przeznaczonej pod 
poszerzenie drogi powiatowej nr 2921E, 

b) gminy Rzgów w wysokości 48 750,00 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu 
nabycia przez Powiat Łódzki Wschodni prawa własności nieruchomości 
położonej w Romanowie, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej 
nr 2909E; 

4) ze zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami o kwotę 22 600,00 zł; 

5) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od środków 
na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego i Powiatu o kwotę 8 000,00 zł; 

6) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogi 
o kwotę 7 600,00 zł; 

7) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 
o kwotę 961,60 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat, odsetek od środków na rachunku 
bankowym; 

8) ze zwiększenia planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy 
wykonania i przewidywanego wykonania budżetu powiatu o kwotę 881,92 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków wynikają z: 

1) ze zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach następujących 
rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
a) 60095 – Pozostała działalność o kwotę 7 991,39 zł na realizację zadań 

statutowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych, 
b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 68 750,00 zł  

w związku z przyznanymi pomocami finansowymi z budżetu gminy Andrespol 
i Rzgów na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości 
zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych, 

c) 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia, 
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d) 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 37 810,92 zł w celu zabezpieczenia 
środków na wypłatę wynagrodzeń oraz pokrycie wydatków związanych  
z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich, 

e) 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 961,60 zł  
w związku ze zwiększeniem planu dochodów, 

f) 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 73 060,00 zł w związku  
ze zwiększeniem planu dochodów, 

g) 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 36 753,00 zł w związku z przyznaniem 
środków z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny  
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”; 

2) z wprowadzenia do wykazu zadań inwestycyjnych dotacji dla gminy Andrespol  
na realizację „Budowy systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych  
na drodze powiatowej nr 2912E” w wysokości 17 500,00 zł; 

3) ze zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych: 
a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” o 820,39 zł, 
b) pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E 

w miejscowości Brójce” o kwotę 5 000,00 zł, 
c) pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, 

gm. Brójce” o kwotę 2 000,00 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 17 500,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, 
stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu. 

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, w ramach 
którego zaproponowano dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku oraz zmian w planie wydatków budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2018 roku, przedstawionych w załącznikach do Uchwały  
Nr XLV/551/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 
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Projekt uchwały Rady Powiatu został sporządzony w związku z: 

1) z rozliczeniem zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach rozdziału 60014 – 
Drogi publiczne powiatowe polegającym na: 
a) zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” 
o kwotę 8 254,79 zł; 

b) zwiększeniu nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Wykonanie 
wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej  
w Justynowie” o kwotę 8 254,79 zł; 

2) ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 
16 000,00 zł i zwiększeniem planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej; 

3) z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego o dokonanie zmian w ramach rozdziału 75411 polegających 
na: 
a) zmniejszeniu planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 

54 016,00 zł, 
b) zwiększeniu planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o 48 777,00 zł, 
c) zwiększeniu planu wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” 

o kwotę 5 239,00 zł; 

4) z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dokonanie zmian  
w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w ramach zadań 
zleconych polegających na zmianie planu wydatków: 
a) zwiększeniu w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 10 000,00 zł, 
b) zmniejszeniu w grupie „zadania statutowe” o kwotę 10 000,00 zł; 

5) z rozliczeniem zadań inwestycyjnych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze i przeznaczeniem środków w wysokości 25 469,00 zł 
na realizację „zadań statutowych”; 

6) z przesunięciem środków w wysokości 2 600,00 zł w ramach rozdziału 85218 – 
Powiatowe centra pomocy rodzinie z grupy „zadania statutowe” i zwiększeniem 
nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż regałów 
samojezdnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”; 

7) z rozliczeniem wydatków bieżących realizowanych w ramach rozdziału 90019 – 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska: 
a) nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – zwiększenie  

o kwotę 19 070,40 zł, 
b) sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji 

stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów – zwiększenie o kwotę 
10 929,60 zł, 

c) sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji 
stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla gminy Koluszki 
oraz gminy Rzgów – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł. 



16 

 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2018 rok, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

24. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Dyskutowano na temat propozycji do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

Pan Naczelnik Burzyński odniósł się do zagadnienia dotyczącego ścieżki rowerowej 
w Szczukwinie i poinformował, że Gmina Tuszyn wystąpiła z prośbą o przyjęcie 
pomocy rzeczowej w postaci dwóch projektów: dotyczącego przebudowy mostu 
i dotyczącego przebudowy ul. Glinianej w Szczukwinie. Pan Naczelnik dodał,  
że została zawarta umowa o pomocy rzeczowej na realizację tych zadań. 

Zadania, o których mowa nie zostały ujęte w projekcie budżetu Powiatu na 2019 r. 

Dyskutowano na temat przeznaczenia środków finansowych na dokończenie ścieżki 
rowerowej w miejscowości Wierzchy oraz systemu bezpieczeństwa ruchu. 

Pan Starosta zaproponował, aby rozwiązać problem związany z ul. Słowiańską  
i przeznaczyć na kontynuację przebudowy tej drogi kwotę 100 tys. zł w ramach 
pomocy finansowej dla Gminy Andrespol na 2019 rok. 

Pan Burzyński poinformował, że Gmina Andrespol zaproponowała nowoczesne 
rozwiązania w zakresie zastosowania elementów bezpieczeństwa na tej drodze, 
które są kosztowne. Pan Naczelnik przedstawił proponowane rozwiązania 
zawierające aktywne elementy sygnalizacji świetlnej oraz formę ich zasilania 
poprzez panel solarowy (koszt wyniósłby 27 tys. zł netto na te 2 skrzyżowania) 
lub z sieci energetycznej (16 500 zł netto). 

Pan Naczelnik zasugerował, aby zastosować elementy zasilane panelem solarowym 
i zasugerował finansowanie tego zadania w proporcji 50 % Gmina, 50 % Powiat,  
po 17 500,00 zł w formie dotacji na 2018 rok. 

Po dyskusji na ten temat Zarząd Powiatu zdecydował o zabezpieczeniu w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych na kontynuację przebudowy 
ul. Słowiańskiej w gminie Andrespol. 

Pani Wicestarosta zaproponowała, aby sprawdzić, czy w ramach Państwowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania na zastosowanie paneli fotowoltaicznych dla zadań realizowanych 
na drogach. 

Pan Burzyński zasygnalizował potrzebę zabezpieczenia środków finansowych 
na przeprowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących Zakładów 
Mięsnych „Zbyszko” w związku z obowiązkiem przeprowadzenia analizy wydanego 
pozwolenia zintegrowanego dla ww. zakładu, co zgodnie z ustawą należy wykonać 
w ciągu 6 miesięcy. W tym celu należy współpracować z Wojewódzkim Funduszem 
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Ochrony Środowiska i rozpatrywać to zagadnienie we wszystkich aspektach  
ochrony środowiska. Realizacja tego zadania będzie następowała w ciągu kilku lat. 
Wobec tego zaproponowano, aby zarezerwować na ten cel kwotę 20 tys. zł. 

Dyskutowano również na temat propozycji do projektu budżetu na 2019 rok  
w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. 

 Pani Skarbnik przedstawiła zmiany do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok w zakresie pomocy społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach ma złożyć nowy projekt na wyższą, to jest  
na statutową liczbę pensjonariuszy czyli nastąpią zmiany zarówno po stronie 
dochodów i wydatków.  

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ponownie przeanalizuje proponowane 
wydatki na 2019 rok (w pełnej szczegółowości). 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyjaśni sprawę dotyczącą  
planu finansowego nowej jednostki – Dziennego Domu Pomocy powołanej od dnia 
1 stycznia 2019 roku. 

Ponadto, z uwagi na informację Ministra Finansów o wielkości subwencji  
w części oświatowej na 2019 rok, iż została w niej uwzględniona podwyżka 
wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku – Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji Powiatu dokona nowego przeliczenia propozycji planu 
wydatków na 2019 rok w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. 

Zarząd Powiatu ustalił, że należy zaplanować również udział Powiatu w wymianie  
dwóch szybów windowych w budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, 
a w Tuszynie na przebudowę mostu – ul. Ściegiennego oraz przebudowę drogi 
powiatowej w Szczukwinie – ul. Gliniana, pomoc finansową od Gminy Andrespol 
w wysokości 100 000,00 zł na przebudowę ulicy Słowiańskiej. 

Ponadto dwa zadania inwestycyjne zaproponowane przez Dom Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze zostaną wykazane jako jedno zadanie pn. „Termomodernizacja 
budynku gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”  
z możliwością wystąpienia o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki. 

Na tym zakończono omawianie propozycji do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

Po uzyskaniu uzgodnień z Gminy Tuszyn odnośnie inwestycji i wyliczeń z wydziałów  
i jednostek organizacyjnych zostanie przedstawiona nowa propozycja planu 
dochodów i wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneksy do arkuszy organizacji roku szkolnego 2018/2019: 

– aneks nr 2, nr 3 i nr 4 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, 

– aneks nr 5 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, 

– aneks nr 3 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram imprez sportowych do organizacji w 2019 r. 
Harmonogram zostanie przedstawiony do zaopiniowania Powiatowej Radzie Sportu. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu środków finansowych 
na kontynuację przebudowy ul. Słowiańskiej w gminie Andrespol. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora ZSP nr 2 w Koluszkach  
w sprawie przyznania dodatkowej 1 godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  
w roku szkolnym 2018/2019. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2017/2018. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pomocy 
dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim; 

2) w sprawie zmiany Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na lata 2017 – 2021; 

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

4) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze 2018 roku; 

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2018; 

6) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2018 – 2023; 

7) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok; 
8) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2217/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

2) Nr 2218/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PCPR) w zakresie zadań zleconych 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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

3) Nr 2219/2018 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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

4) Nr 2220/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, PPP) 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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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5) Nr 2221/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PPP) 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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

6) Nr 2222/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska  
dla Gminy Andrespol na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Ewa Gładysz   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ……………………….. 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 


