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PROTOKÓŁ NR 102/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 16 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym. 

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

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Wicestarosta Łódzki Wschodni – Pani Ewa Gładysz otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła kworum. 

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obrady odbyły się 
w trybie zdalnym, przy użyciu komunikatora Skype. 

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 101/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 84 846,00 zł 
w zakresie zadań zleconych. 
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Proponowane zmiany dotyczą Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.225.2020 z dnia 10 września 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 939/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 września 2020 
roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 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 i wydatków. 

Zmiany dotyczą Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.225.2020 z dnia 10 września 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2020 (na podstawie umowy o udzielenie grantu na realizację wsparcia 
dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów  
i planu wydatków ogółem o kwotę 584 362,50 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. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy 
pomocy społecznej. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie umowy  
nr 16/ŁP/POWR/2020 zawartej w dniu 9 września 2020 r. pomiędzy Województwem 
Łódzkim a Powiatem Łódzkim Wschodnim o udzielenie grantu na realizację wsparcia 
dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu 
pn. Łódzkie pomaga nr POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek:  
DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 941/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 września  
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na 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 Lisowicach; 

2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
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 Zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie umowy  
nr 16/ŁP/POWR/2020 zawartej w dniu 9 września 2020 r. pomiędzy Województwem 
Łódzkim a Powiatem Łódzkim Wschodnim o udzielenie grantu na realizację wsparcia 
dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu 
pn. Łódzkie pomaga nr POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 
do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2020 (dotyczy jednostki: DPS w Lisowicach). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na rok 2020  
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy 
pomocy społecznej. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu  
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze do realizacji grantu obejmującego wsparcie  
dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu 
pn. „Łódzkie pomaga”. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 



str. 5 

 

W związku z podpisaniem umowy Nr 16/ŁP/POWR/2020 zawartej pomiędzy 
Województwem Łódzkim/ Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  
a Powiatem Łódzkim Wschodnim o udzielenie grantu na realizację wsparcia  
dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu 
pn. „Łódzkie Pomaga”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie pełnomocnictwa Pani Ewie Wawrzonek – 
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze do realizacji grantu 
obejmującego wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19  
w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego 
ze środków POWER. 

Kopia zawartej umowy nr 16/ŁP/POWR/2020 o udzielenie grantu, stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 

Na mocy pełnomocnictwa ww. osoba będzie upoważniona do reprezentowania  
i występowania w imieniu i na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym 
do składania oświadczeń woli we wszystkich czynnościach związanych z realizacją  
ww. projektu, w szczególności do: 

1) składania wyjaśnień i sporządzania pism dotyczących realizowanego projektu; 

2) realizacji projektu zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i postanowieniami umowy 
nr 16/ŁP/POWR/2020 z dnia 9 września 2020 r.; 

3) rozliczenia dofinansowania zgodnie z postanowieniami umowy. 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas realizacji ww. projektu oraz wygasa z chwilą 
odwołania lub rozwiązania stosunku pracy z pełnomocnikiem. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa 
Dyrektorowi DPS w Wiśniowej Górze i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach do realizacji grantu obejmującego wsparcie dla Domów 
Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie 
pomaga”. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie 
pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Hejchmanowi – Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach do realizacji grantu obejmującego wsparcie dla Domów Pomocy 
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Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga  
nr POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym. 

Na mocy pełnomocnictwa ww. osoba będzie upoważniona do reprezentowania 
i występowania w imieniu i na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w tym  
do składania oświadczeń woli we wszystkich czynnościach związanych z realizacją  
ww. projektu, w szczególności do: 

1) składania wyjaśnień i sporządzania pism dotyczących realizowanego projektu; 

2) realizacji projektu zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i postanowieniami umowy 
nr 16/ŁP/POWR/2020 z dnia 9 września 2020 r.; 

3) rozliczenia dofinansowania zgodnie z postanowieniami umowy. 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas realizacji ww. projektu oraz wygasa z chwilą 
odwołania lub rozwiązania stosunku pracy z pełnomocnikiem. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu udzielił 
pełnomocnictwa Dyrektorowi DPS w Lisowicach i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 
do uchwały Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023 oraz dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2020 – 2023 przedstawionym w załączniku Nr 2 do Uchwały 
Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 
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12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok i zwiększenia planu wydatków ogółem 
o kwotę 60.943,43 zł poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51 736,00 zł  
i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 9 207,43 zł. 

W ramach przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu, zaproponowano 
dokonanie następujących zmian: 
1) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2020 r.; 
2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 

roku; 
3) 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 2020 roku 

przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z przeprowadzonej analizy 
wykonania i przewidywanego wykonania budżetu w zakresie następujących działów 
klasyfikacji budżetowej: 
a) 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 7 798,00 zł; 
b) 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 6 226,43 zł, w tym z tytułu 

wpływów z opłat, rozliczeń z lat ubiegłych; 
c) 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów 

z odsetek; 
d) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 78,00 zł z tytułu wpływów  

z opłat realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza 
w Koluszkach; 

e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
45 341,00 zł m.in. w związku z informacją otrzymaną z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o zwolnieniu z opłacania składek przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – 
Wschód. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51.736,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadań sklasyfikowanych w dziale: 

a) 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 4.170,00 zł, 
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b) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 78,00 zł, 

c) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
47.488,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych  
dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód oraz dotację 
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach; 

2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 9.207,43 zł w związku 
z następującymi okolicznościami: 

a) rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” – zmniejszenie o kwotę 40.792,57 zł; 

b) przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu 
administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej  
– etap II”; przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji w latach  
2020 – 2021; wartość zadania oszacowana została wstępnie na kwotę 
2.200.000,00 zł. Limit wydatków w 2020 roku stanowi kwotę 50.000,00 zł,  
a w 2021 roku stanowi kwotę 2.150.000,00 zł. Planowanym źródłem 
finansowania są środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 
79.274,00 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 2.120.726,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu. 

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku 
z następującymi okolicznościami: 

1) wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o przesunięcie kwoty 9.621,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń” do grupy „zadania statutowe” z przeznaczeniem na zakup regałów 
do archiwum; 

2) koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 1.435,68 zł na realizację zadań 
w grupie „wynagrodzenia i pochodne” w ramach rozdziału 75515 – Nieodpłatna 
pomoc prawna. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

14. Przedstawienie propozycji organizacji konkursu fotograficznego: „Wakacje w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim”. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji przedstawił 
propozycję organizacji konkursu fotograficznego: „Wakacje w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim”. 

Po wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu, konkurs zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej Powiatu oraz w mediach społecznościowych. 

Zaproponowano, aby konkurs rozpoczął się w dniu 17 września 2020 r. z chwilą 
opublikowania postu konkursowego na profilu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na Facebooku: https://www.facebook.com/ PowiatLodzkiWschodni/ i aby trwał do dnia 
30 września 2020 roku. 

Celem Konkursu będzie promocja aktywnego wypoczynku, spędzonego razem z rodziną 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Zadanie konkursowe będzie polegało na opublikowaniu pod postem konkursowym 
zdjęcia przedstawiającego aktywny wypoczynek z rodziną na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Nagrodą w konkursie będzie pakiet gadżetów promocyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zawarte w regulaminie konkursu. 

Wzór plakatu dotyczącego konkursu stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Pan Kierownik zaproponował również, aby informację o konkursie rozpropagować  
wśród szkół z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
propozycję organizacji konkursu fotograficznego: „Wakacje w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim”. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „Wakacje 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim”, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej raportowania 
schematów podatkowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie procedury 
wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim 
(w Starostwie Powiatowym w Łodzi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego), na podstawie przepisów art. 86a – 86o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa. 

Wprowadzana procedura ma być stosowana celem przeciwdziałania niewywiązywaniu 
się z obowiązku przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o występujących w działalności jednostki samorządu terytorialnego schematach 
podatkowych. 

W ramach tej procedury zostają wprowadzone: 

a) zasady określające czynności lub działania podejmowane w celu wywiązywania się 
z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, 

b) środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania 
informacji o schematach podatkowych, 

c) zasady przechowywania dokumentów, 

d) rodzaje dokumentów związanych z informowaniem o schematach podatkowych, 

e) zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Krajowej 
Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, 

f) zasady upowszechniania wiedzy z zakresu schematów podatkowych, 

g) zasady zgłaszania przez pracowników naruszeń przepisów o schematach 
podatkowych, 

h) zasady kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów o schematach podatkowych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował 
o wprowadzeniu procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 
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16. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przypomniała, że w planie audytu 
obowiązującym na 2020 rok jedno z zadań audytowych dotyczyło delegacji 
i wyjazdów służbowych oraz wyjazdów zagranicznych przez pracowników 
zatrudnionych w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
i Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat realizacji audytu.  

Audytor stwierdził, że dokumentacja badanego obszaru jest prowadzona 
prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a system kontroli zarządczej  
w jednostkach funkcjonuje prawidłowo. 
Wskazano, że pominięto przepisy dotyczące rozliczeń za wyjazdy służbowe 
zagraniczne oraz przepisy wewnętrzne regulujące badany temat.  

Pani Skarbnik przedstawiła również rekomendacje audytora wewnętrznego. 

b) Pani Skarbnik przedstawiła również informacje na temat zamiaru składania 
wspólnego wniosku przez Powiat Łódzki Wschodni oraz Samorząd Województwa 
Łódzkiego, dotyczącego rewitalizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi. 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zaproponował, aby w ramach 
rewitalizacji tego obiektu dokonać pełnej termomodernizacji budynku polegającej 
na wymianie systemu grzewczego, systemu wodociągowego, systemu 
kanalizacyjnego, systemu elektrycznego, a także modernizacji elewacji i wymianie 
okien na drewniane, aby spełniały wymogi Konserwatora Zabytków. 

Wstępny koszt wykonania termomodernizacji wyceniony przez pracowników ZNWŁ 
został oszacowany na kwotę około 65 mln zł.  

Pani Skarbnik nadmieniła, że rozpatrywane jest złożenie dwóch równorzędnych 
wniosków w partnerstwie Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Samorządem 
Województwa Łódzkiego, aby ubiegać się o dofinansowanie w 100 % realizacji  
tej inwestycji. 

c) Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła pismo przekazane 
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 

– rejestracji osób bezrobotnych od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. 
 Ogółem: 85 osób, w tym Koluszki: 34 osoby, z prawem do zasiłku: 36 osób, 

– złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 22 osób legalnej 
pracy cudzoziemca, 

– wniosków na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oraz organizacji 
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pozarządowych – wpłynęło 4626 wniosków i podpisano 4201 umów na łączną 
kwotę 20 993 381,63 zł, 

– wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęły 603 wnioski, podpisano 543 umowy 
na kwotę 2 739 100,00 zł, 

– naboru na pozostałe formy pomocowe, 

– raportów do MRPIPS przesyłanych codziennie za pośrednictwem specjalnie 
stworzonej do tego platformy internetowej. 

Wskazano również, że w dniu 11 września 2020 r. zakończyły się nabory wniosków 
na staże i prace interwencyjne, a w dniach 21-25 września 2020 r. ogłoszony będzie 
nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie Dyrektora PUP Łódź – Wschód, 
które stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

1) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023; 

b) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 

c) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją organizacji konkursu fotograficznego: 
„Wakacje w Powiecie Łódzkim Wschodnim”. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 939/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 940/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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c) Nr 941/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2020 (na podstawie umowy o udzielenie grantu na realizację wsparcia 
dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 942/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek:  
DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 943/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: DPS w Lisowicach) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

 



str. 15 

 

f) Nr 944/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze do realizacji grantu obejmującego wsparcie  
dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu 
pn. „Łódzkie pomaga” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

g) Nr 945/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach do realizacji grantu obejmującego wsparcie dla Domów 
Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie 
pomaga” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

h) Nr 946/2020 w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej raportowania 
schematów podatkowych w Powiecie Łódzkim Wschodnim – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

i) Nr 947/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu "Wakacje w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim" – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz …………...………………….. 


