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Protokół Nr XVII/2020 
z XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

która odbyła się w dniu 12 lutego 2020 r. 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi 

 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 12:00 i trwała do godziny 13:35.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 17 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
 
Pkt 1. porządku obrad – Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył obrady 
XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Stwierdził, że w obradach bierze udział 17 radnych 
i obrady są prawomocne.  
 
Przewodniczący Rady powitał radnych, Starostę Łódzkiego Wschodniego Pana Andrzeja Opalę, 
Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego Panią Ewę Gładysz, Członków Zarządu Powiatu: Panią Martę 
Stasiak, Panią Klaudię Zaborowską–Gorzkiewicz i Pana Pawła Pomorskiego, Skarbnika Powiatu Panią 
Barbarę Ignatowską, Sekretarza Powiatu Panią Iwonę Walter–Wisiałkowską, Radcę Prawnego Pana 
Jerzego Genslera oraz przybyłych gości.  
 
 
Pkt 2. porządku obrad – Przedstawienie porządku obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian.  
 
Przewodniczący Rady przedstawił propozycję zmiany porządku obrad: 

 rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk nr 6, pkt 7). 

 
Nie zgłoszono innych propozycji zmian porządku obrad. 
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.   
Punkt został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Porządek obrad przedstawia się następująco:  
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 1, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 2, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).   
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 6, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).   

8. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających 
Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym (druk nr 3, referuje 
p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020 
(druk nr 4, referuje p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w 2019 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym (druk nr 5, 
referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych). 

11. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

12. Zamknięcie XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
 
Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.  
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XVI/2020 z XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
 
Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.  
 
Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami (załącznik nr 4 
do protokołu).  
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do sprawozdania z pracy Zarządu 
Powiatu. 
 
Radna Edyta Waprzko poprosiła o informację w sprawie wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody 
na złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2020 r. 
na zadanie z zakresu rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
 
Radny Mariusz Kotynia zgłosił pytania w sprawach: 

 odszkodowania za szkodę osobową na drodze powiatowej; 

 jakie związki zawodowe funkcjonują w szkołach na terenie powiatu; 

 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego sporządzenia mapy do celów 
prawnych. 

 
Na pytania radnych udzielono odpowiedzi. 
 
Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska poinformował, że ubezpieczyciel Powiatu wypłacił za zdarzenie mające miejsce w 2017 r. 
odszkodowanie niższe, niż oczekiwał poszkodowany. Poszkodowany wystąpił w tej sprawie do sądu, 
który zasądził odszkodowanie wyższe od uzyskanego od ubezpieczyciela i zgodnie z wyrokiem Powiat 
ma wypłacić tę różnicę. Zarząd Powiatu podjął decyzję, że wystąpi do ówczesnego ubezpieczyciela 
o to, żeby firma wypłaciła odszkodowanie poszkodowanemu. Powiat próbował przypozwać firmę 
do udziału w postępowaniu, firma z tego prawa nie skorzystała, w związku z powyższym nie może 
kwestionować rozstrzygnięcia sądu. Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zrobi to Powiat 
i wystąpi następnie z regresem wobec ubezpieczyciela o zwrot tej kwoty.  
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Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych powiedziała, 
że na terenie szkół działają dwa związki zawodowe: „Solidarność” oraz „ZNP”.  
Pani Naczelnik poinformowała, że ponownie został złożony wniosek o przyznanie dotacji celowej 
przez Zarząd Województwa Łódzkiego w 2020 r. na zadanie z zakresu rozwoju infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej dotyczący modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach.  
Maksymalne dofinansowanie może wynieść 100.000,00 zł. Wyniki konkursu będą ogłoszone do końca 
kwietnia 2020 r. i wtedy będzie wiadomo, czy Powiat otrzyma dofinansowanie. 
 
Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że mapa 
do celów prawnych ma służyć regulacji stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasie 
drogowym drogi powiatowej w Modlicy.   
 
  
Pkt 5. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.  
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023.  
Proponuje się dokonanie zmian z budżecie roku 2020, co związane jest z przedłożonym projektem 
uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  
 
Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

 informacji Wojewody Łódzkiego dotyczącej wysokości dotacji przyznanych z budżetu państwa – 
zwiększenie o kwotę 87.374,00 zł; 

 zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez: 
- Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 15.998,00 zł; 
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł; 
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł. 

 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem 
o kwotę 302.548,00 zł, w tym: 

 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 199.116,00 zł, 

 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 103.432,00 zł, w związku ze zwiększeniem nakładów 
inwestycyjnych na realizację zadań: 
- pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł, 
Pani Skarbnik dodała, że zmianie uległa nazwa zadania; 

- pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 65.432,00 zł. 
Te dwa zadania będą realizowane w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między 
Regionami III”, do którego przystąpił Powiat Łódzki Wschodni. 

 
Po stronie wydatków bieżących proponuje się zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Tuszyn o kwotę 
78.000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji udzielonej Gminie Tuszyn na 2019 rok w ramach 
zawartego porozumienia na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi. Zgodnie z przyjętą zasadą, jeśli 
środki z dotacji nie zostały wykorzystane, zwiększana jest kwota dotacji w kolejnym roku.  
 
W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat 
ubiegłych o kwotę 144.176,00 zł. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały. 
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Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  
 
Proponuje się zwiększenie planu dochodów Powiatu o kwotę łącznie 70.998,00 zł, zwiększenie planu 
wydatków o kwotę 215.174,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat 
ubiegłych o kwotę 144.176,00 zł.  
 
Po stronie dochodów zmiany obejmują: 

 zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach o kwotę 
15.998,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn, 

 zwiększenie planowanych dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływów z usług dowozu dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo do Ośrodka, 

 zwiększenie planowanych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 
o kwotę 38.000,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy.  

 
Zmiany po stronie wydatków obejmują: 

 zwiększenie o kwotę 78.744,00 zł planu dotacji na rok 2020 dla Gminy Tuszyn w ramach 
zawartego porozumienia na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi na terenie gminy Tuszyn 
o środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2019,  

 zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach o kwotę 17.998,00 zł na zakup 
sprzętu informatycznego, w tym z otrzymanej darowizny 15.998,00 zł oraz udział własny Powiatu 
2.000,00 zł, 

 zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach 
o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z używaniem samochodu do przewozu 
dzieci, 

 zwiększenie o kwotę 65.432,00 zł planowanych nakładów na budowę windy zewnętrznej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, 

 zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 
9.000,00 zł, 

 zwiększenie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zakupu samochodu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach o kwotę 38.000,00 zł.  

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały.  
Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  
 
Zmiany w budżecie Powiatu związane są z interwencyjnym umieszczeniem w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej w Gdańsku dziecka, które pochodzi z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
i koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 334,00 zł na rozliczenie pobytu dziecka 
w placówce. Proponuje się przesunięcie tych środków w ramach dotacji w dziale 855 – Rodzina 
z Powiatu Sierpeckiego do miasta Gdańsk.   
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały.  
Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.   
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych 
przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym. 
 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie niedochodzenia 
należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom 
organizacyjnym. 
 
Zgodnie z unormowaniami art. 59a ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności 
o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej 
jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, których kwota wraz z odsetkami 
nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo 
większa od tego świadczenia. 
W projekcie uchwały zaproponowano wprowadzenie zapisów, zgodnie z w.w. unormowaniem, 
co usprawni dochodzenie należności oraz cały proces windykacyjny. 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17972194?unitId=art(10)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17972194?unitId=art(10)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT


6 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały.  
Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
W głosowaniu brało udział 17 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.   
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu 
pieczy zastępczej na rok 2020. 
 
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej przedstawiła 
sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 
wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb 
w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020. 
 
Pani Dyrektor omówiła szczegółowo działalność obejmującą główne działy: pomoc społeczna, piecza 
zastępcza i rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz programy celowe.  
 
W ramach pomocy społecznej funkcjonują:  

 Domy Pomocy Społecznej – domy spełniają standardy i posiadają wpis stały Wojewody 
Łódzkiego. Sytuacja domów uległa poprawie, gdyż zmieniła się proporcja osób umieszczonych 
według starych i nowych zasad, co wpływa na ogólną sytuację finansową jednostek; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

 Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze – jednostka, która powstała w ramach projektu 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” i jest finansowana w większej części z EFS;  

 Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym pomocy udzielają specjaliści: psycholog, prawnik oraz 
specjalista pracy socjalnej.   

 
Piecza zastępcza podzielona jest na instytucjonalną pieczę zastępczą i rodzinną pieczę zastępczą. 
Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego nie funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze. 
Na dzień 31.12.2019 r. czworo dzieci było umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych mieszczących się na terenie innych powiatów. Powiat ponosi wydatki w związku 
z umieszczeniem dzieci, zgodnie z kosztami utrzymania ustalonymi dla danej placówki.  
Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego rozwinięty jest system rodzinnej pieczy zastępczej, 
w ramach której funkcjonują rodziny zastępcze zawodowe, rodzinny dom dziecka, rodzina zastępcza 
specjalistyczna  i rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia opiekuńczego. 
Pani Dyrektor omówiła wykonanie wydatków w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze. 
Wydatki obejmują m.in. wynagrodzenia koordynatorów, rodzin zastępczych i osób zatrudnionych 
w rodzinach zastępczych i świadczenia dla dzieci, w tym wypłata „500+” oraz świadczenia „Dobry 
Start”.  
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów opieki i wychowania średniorocznie 20 dzieci 
pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego umieszczonych na podstawie porozumień 
w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wyniosły 279.733,28  zł. Na terenie naszego 
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powiatu umieszczonych było 58 dzieci z innych powiatów, za które Powiat otrzymał dotację 
w wysokości 716.230,50 zł.  
Za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych Gminy, z których pochodzą dzieci, pokrywają część 
kosztów opieki i wychowania w wysokości zależnej od okresu pobytu w pieczy zastępczej. Powiat 
otrzymał z tego tytułu w 2019 r. kwotę 501.997,97 zł. 
W omawianym sprawozdaniu zawarte jest sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:  

 Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zespół swoim zakresem obsługuje Powiat Łódzki 
Wschodni i Powiat Zgierski, które partycypują w kosztach jego funkcjonowania (Powiat Łódzki 
Wschodni 38.932,00 zł, Powiat Zgierski 100.000,00 zł). Jeśli chodzi o sytuację Zespołu początek roku 
jest zawsze bardzo trudny, gdyż na początku roku dotacja Wojewody wynosi 105,00 zł na orzeczenie, 
natomiast na koniec roku dotacja zostaje zwiększona i średniorocznie koszt orzeczenia wynosi 
207,00 zł. Zespół realizuje także obsługę kart parkingowych oraz legitymacji osób 
niepełnosprawnych; 

 Karta Polaka – na terenie powiatu łódzkiego wschodniego osiedliło się 7 osób, które posiadają 
Kartę Polaka. Decyzje w tym zakresie oraz środki finansowe przyznawane są przez Wojewodę. Powiat 
zobligowany jest do wypłaty świadczeń i sporządzenia sprawozdań. 
 
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:  
Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r. otrzymał środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych według algorytmu w wysokości 1.566.996,00 zł, w tym 100.000,00 zł 
na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych i  1.466.996,00 zł na część społeczną. W ramach 
części społecznej kwota 904.800,00 zł stanowiła zobowiązanie na działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Pozostałe środki były przeznaczone na likwidację barier architektonicznych, turnusy 
rehabilitacyjne dla dzieci, likwidację barier w komunikowaniu się dla dzieci oraz zaopatrzenie 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że sytuacja jest 
trudna, gdyż obecnie osoby posiadające niepełnosprawność od urodzenia, mogą korzystać 
ze środków ortopedycznych i przedmiotów pomocniczych w ilości nieograniczonej, co zwiększa 
wydatki, a tym samym pozostaje więcej spraw z rozstrzygnięciem negatywnym.  
 
W Powiecie Łódzkim Wschodnim działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach, którego 
uczestnikami jest 50 osób niepełnosprawnych. Wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w 2019 r. wyniosły 1.005.600,00 zł, w tym środki PFRON 904.800,00 zł (89,98%) i środki Powiatu 
100.800,00 zł (10,02%).  
 
W ubiegłym roku zakończyła się IV kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Starosta Łódzki Wschodni ogłosił nabór i powołał Powiatową Społeczną Radę 
ds. Osób Niepełnosprawnych na V kadencję.  
 
 
Programy celowe: 
 
1) „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”  
W 2019 r. zrealizowano zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze.  
Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie do edycji „Programu Wyrównywania Różnic Między 
Regionami” w roku 2020; 
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2) „Aktywny Samorząd” – program celowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  W 2019 r. wprowadzono możliwość uzyskania pomocy w zakupie wózka 
elektrycznego oraz oprzyrządowania elektrycznego do zwykłego wózka.  
Program jest w trakcie realizacji, a jego rozliczenie nastąpi do 15 kwietnia 2020 r.; 
 
3) Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” współfinansowany ze środków EFS, w ramach którego 

m.in. powstał Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze;  
 

4) Centrum Usług Społecznych „WISIENKA 2” współfinansowany ze środków EFS – projekt na usługi 
społeczne i zdrowotne obejmujące opiekę długoterminowa, opieka hospicyjna i rehabilitację. 
Projekt będzie trwał do marca 2022 r. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że zainteresowanie osób 
tego typu usługami jest duże; 

 
5) „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 – program finansowany 

z Funduszu Solidarnościowego. Realizacja programu rozpoczęła się w grudniu 2019 r.; 
 
6) Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA CD” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

otrzymało dofinansowanie i oczekuje na podpisanie umowy. Projekt realizowany jest 
w partnerstwie z Gminą Andrespol, Gminą Tuszyn i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych 
Polaków.  

 
Kontrole: 
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warsztatów terapii zajęciowej przeprowadzono kontrolę 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 
Ponadto realizowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kontrolę zarządczą.  
 
Zewnętrzne kontrole:  
W 2019 r. odbyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przygotowania Powiatu 
do zapewnienia opieki dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 
Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził kontrolę dotyczącą projektu „WISIENKA”.  
 
 
Pani Dyrektor przedstawiła następnie wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Wykaz potrzeb 
na 2020 rok opiera się na uchwale budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Ogółem wydatki 
w rozdziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane na 2020 rok wynoszą 16.550.182,98 zł, w tym ujęte 
są środki w ramach programów unijnych. Wskazuje się na potrzeby dotyczące kontynuacji projektów 
„WISIENKA” i „WISIENKA 2”. W wykazie potrzeb ujęto utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej – wartość projektu wynosi 5.065.226,59 zł, w tym 
dotacja w wysokości 3.501.956,97 zł. 
 
Przy omawianiu wykazu potrzeb w zakresie pieczy zastępczej Pani Dyrektor zwróciła uwagę 
na potrzebę powstania na ternie powiatu rodziny zastępczej specjalistycznej. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały.  
Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Pani Edyta Waprzko – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej podziękowała Pani Dyrektor 
i wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny za pracę na rzecz drugiego 
człowieka, co jest odzwierciedlone w rzeczowym sprawozdaniu.  
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału w głosowaniu” – 
2. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
 
Pkt 10. porządku obrad – Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w 2019 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat jest organem 
prowadzącym. 
 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
sprawozdanie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2019 roku w szkołach 
i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym (załącznik nr 15 do protokołu). 
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę corocznie sporządza sprawozdanie 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
za rok ubiegły. Nauczyciele muszą osiągnąć średnie wynagrodzenia, które są określone 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w ustawie Karta Nauczyciela.  
W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków na wynagrodzenia, jakie zostały poniesione w 2019 r. 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, stwierdzono, że na każdym 
stopniu awansu zawodowego wymagane średnie wynagrodzenia zostały osiągnięte, a na niektórych 
stopniach awansu średnie zostały przekroczone w znaczny sposób. To powoduje, że w tym roku nie 
trzeba wypłacać nauczycielom dodatków uzupełniających. Szczegółowe informacje dotyczące 
poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 roku na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego, w zestawieniu ze średnim wynagrodzeniem określonym w Karcie Nauczyciela, 
zawiera przedłożone sprawozdanie. 
Sprawozdanie zostało przekazane wszystkim instytucjom, które są wymienione w ustawie, czyli 
związkom zawodowym, dyrektorom szkół, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a więc 
wymagania wynikające z ustawy zostały wypełnione. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania.  
Nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały sprawozdanie. 
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 
W głosowaniu brało udział 16 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Pkt 11. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  
 
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła informację dotyczącą zmian 
w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Z dniem 1 stycznia 2020 r. niedopełnienie obowiązku zgłoszenia 
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zbycia, nabycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy skutkuje nałożeniem kar 
w wysokości od 200,00 zł do 1.000,00 zł.  
 
Pan Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przybliżył w szczegółach zmiany 
w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz omówił problemy, jakie powstały po zmianie przepisów.  
Na wstępie Pan Naczelnik powiedział o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego z 2000 r. 
odnoszącej się w swoim szerokim zakresie do tematu złomowania pojazdów. W latach 2013 i 2015 
były przypomnienia Unii Europejskiej, że szacuje się, iż w Polsce znajduje się około 1 mln pojazdów 
sprowadzonych w różnych celach, które są nierejestrowane i nie ma nad tym żadnej kontroli. 
Kolejnym etapem było przygotowanie przez Ministerstwo propozycji rozwiązania sprawy. W Polsce 
dotychczas nie przestrzegano, wynikającego z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
obowiązku rejestracji lub zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu w ciągu 30 dni, co nie wiązało się 
z żadnymi sankcjami karnymi.  
 
Pan Naczelnik omówił wstępne założenia do zmiany przepisów, przygotowane przez Ministerstwo 
Infrastruktury, które jednak nie były przyjęte. Ostatecznie w lipcu 2019 r., przy okazji zmiany 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będącej projektem Ministerstwa Ochrony 
Środowiska, dokonano zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
 
Pan Naczelnik przypomniał, że w ostatnim kwartale 2019 r. media informowały o problemach 
w wydziałach komunikacji. Mieszkańcy wiedząc o wprowadzeniu kar, zaczęli masowo zgłaszać się 
do wydziałów komunikacji w celu rejestracji starych spraw. Powstało ogólne zamieszanie, 
gdyż nie było interpretacji przepisów. 
 
Treść art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie zmieniła się i brzmi: 
 „Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 
30 dni starostę o: 
1) nabyciu lub zbyciu pojazdu; 
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie 
rejestracyjnym”. 
 
Z dniem 1 stycznia 2020 r.:  

 Art. 71 ust. 7 ustawy otrzymał brzmienie: „Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, 
sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany 
zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego 
sprowadzenia”; 

 wprowadzony został art. 140 mb, w brzmieniu: 
„Art. 140 mb. Kto: 
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew 
przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu 
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.” 

Wysokość kary ma być uzależniona od częstotliwości naruszeń, uzyskanych korzyści oraz zakresu 
naruszenia.  
 
Do Ministerstwa Infrastruktury zgłaszane były przez Związek Powiatów Polskich, starostów, Unię 
Miast Polskich i Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji uwagi, że w związku ze zmianą 
przepisów wystąpią problemy i może nastąpić blokada wydziałów komunikacji.  



11 
 

Pan Naczelnik powiedział o organizacji pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu. Wskazał liczbę 
operacji wykonywanych przez pracowników w systemie CEPIK, związanych ze zgłoszeniem zbycia, 
nabycia i rejestracji pojazdu, co powoduje wydłużenie się kolejek w wydziałach.   
 
Pan Naczelnik poinformował, że w dniu wczorajszym pojawił się pierwszy komunikat z systemu 
zawierający dane o przekroczeniach terminu zgłoszenia zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu przez 
osoby, które zamieszkują na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Spodziewano się, że będą to 
sprawy jednostkowe. Okazało się, że jest kilkadziesiąt osób, które termin ustawowy przekroczyły 
o tydzień. 
Pojawił się również problem z interpretacją prawa, kogo należy karać w przypadku współwłaścicieli, 
spadku, darowizn, leasingu, współwłaścicieli z zagranicy. Związek Powiatów Polskich pomaga 
w ujednoliceniu postępowania w tym zakresie. Ze strony Ministerstwa wydane zostały dwa 
komunikaty.  
Wydziały komunikacji w obrębie województwa starają się ujednolicać zasady postępowania przy 
ustalaniu kar. W każdej sprawie prowadzone jest postępowanie indywidualne, uwzględniające 
określone czynniki.  
Pan Naczelnik zwrócił uwagę, że jeżeli jest dwóch lub kilku współwłaścicieli sprzedawanego pojazdu, 
to wszystkie osoby muszą zgłosić zbycie. Również osoby przekazujące pojazd w formie darowizny 
i osoby przejmujące pojazd w darowiźnie lub spadku mają obowiązek dokonania zgłoszenia. 
Zwrócono uwagę, że problem kar dotknie osób nieświadomych obowiązku lub w wyniku przeoczenia 
przez nich terminu. Podano przykład, gdzie rodzice przekazali synowi samochód w darowiźnie 
i w związku z przekroczeniem terminu trzy osoby zostaną ukarane karami po 200,00 zł.  
Pan Naczelnik poprosił o przekazywanie dalej tych informacji. Ze strony Starostwa pojawiają się 
komunikaty w Internecie. Pracownicy wydziału informują przy rejestracjach, że jeśli jest kilku 
współwłaścicieli pojazdu, każdy musi zgłosić zbycie/nabycie.  Pojawiające się problemy i pytania 
na bieżąco konsultowane są z radcą prawnym.  
 
Pan Naczelnik podziękował pracownikom, gdyż dzięki ich zaangażowaniu kolejki w Wydziale 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Łodzi nie były duże, w porównaniu do innych 
urzędów. 
 
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poprosiła radnych o przekazywanie 
przedstawionej informacji mieszkańcom, by jak najmniej osób płaciło kary. Pani Wicestarosta 
podziękowała Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu za pracę Wydziału. 
 
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni powiedział, że w ubiegłym roku na etapie tworzenia 
zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, Związek Powiatów składał swoje zastrzeżenia i był 
przeciwko wprowadzeniu zmian w ustawie. Wiele uwag przedstawionych zostało na spotkaniu 
z Wiceministrem 29 stycznia 2020 r. Są starostwa, które przyjmują dodatkowo kilku pracowników 
do obsługi, ale nie otrzymują na to dodatkowych pieniędzy. Ustawa była źle przygotowana i dzisiaj 
skutki tego widoczne są w Wydziale Komunikacji i Transportu. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał Uchwałę Nr V/21/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości 
sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (załącznik nr 17 do protokołu). Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi zaopiniował pozytywnie możliwość sfinansowania w 2020 roku planowanego deficytu 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz sposób 
sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód otrzymał wyróżnienie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za uzyskanie w 2019 roku efektywnych 
i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych z uwzględnieniem 
sytuacji na lokalnym rynku pracy w województwie łódzkim. 
 
Termin kolejnej Sesji ustalony został na dzień 19 marca 2020 r. 
 
 
Pkt 12. porządku obrad – Zamknięcie XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady XVII Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
 
 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Sławomir Sokołowski 


