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PROTOKÓŁ NR 16/20 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 
 
Lista obecności z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 
Pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Pani Zofia Sójka otworzyła 
posiedzenie Komisji i stwierdziła prawomocność obrad. 
 
 
Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.  
 
Zaproponowano wprowadzenie do porządku posiedzenia dodatkowego punktu dotyczącego 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok.  
W wyniku głosowania zamiana porządku została przyjęta jednogłośnie. Porządek posiedzenia 
przedstawia się następująco:  
 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

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

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok (druk nr 2, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok (druk nr 3, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).   

7. Zaopiniowanie sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2019 rok (druk nr 4, referuje 
p. Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok (druk nr 11, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 
za 2019 rok. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
 
 
Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
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Pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023 przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
 
Proponuje się dokonanie zmian w budżecie roku 2020, z uwagi na: 

 przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
na utworzenie pracowni edukacyjnej „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym 
w Koluszkach w kwocie 45.000,00 zł oraz na utworzenie pracowni edukacyjnej „Eko badacze” 
w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach w kwocie 45.000,00 zł – w związku z przyznanymi dotacjami 
plan dochodów oraz plan wydatków zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł, 

 zwiększenie planowanych dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 7.210,00 zł, pochodzących z darowizn,  

 zwiększenie planowanych dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Koluszkach o kwotę 1.848,00 zł, 

 zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 130.844,00 zł przyznanej w 2019 roku Gminie Koluszki 
w ramach zawartego porozumienia dotyczącego powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi. 
Niewykorzystane środki zgodnie z ustaleniami zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki 
rowerowej”, dokładając drugie 130.000,00 zł. 

 
Ponadto dokonuje się zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć poprzez wprowadzenie do wykazu: 

 projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” realizowanego przez Zespół 
Szkół nr 1 w Koluszkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
(PO WER) o wartości 233.586,17 zł z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 10.437,67 zł; 
projekt pierwotnie planowany był do realizacji w roku 2019, jednak w związku 
z niewykorzystaniem środków w wysokości 10.437,67 zł realizacja projektu zaplanowana została 
na lata 2019 – 2020; 

 zadania pn. „Eko-badacze” – utworzenie pracowni edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 
w Koluszkach rozpoczętego w roku 2019; wartość zadania oszacowana została na kwotę 
50.000,00 zł; w roku 2019 na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 4.950,00 zł, 
stanowiącą wkład własny Powiatu, natomiast limit wydatków ustalony dla roku 2020 wynosi 
45.050,00 zł; źródłem finansowania wydatków w roku 2020 są środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 45.000,00 zł oraz środki z budżetu 
Powiatu w wysokości 50,00 zł. 

 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
Pkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok przedstawiła 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
 
Proponuje się dokonanie zmian w budżecie roku 2020, z uwagi na: 

 zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2019 r. Gminie Koluszki w ramach zawartego 
porozumienia dotyczącego powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi – zwiększenie planu 
dochodów o kwotę 130.844,00 zł, 
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 dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
na podstawie wniosków złożonych w 2019 r. na utworzenie pracowni edukacyjnej „Woda źródłem 
życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach w kwocie 45.000,00 zł oraz na utworzenie 
pracowni edukacyjnej „Eko badacze” w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach w kwocie 45.000,00 zł – 
łącznie zwiększenie planu dochodów o kwotę 90.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków 
zgodnie z celem, na jaki Powiat otrzymał dotacje,  

 zwiększenie planowanych dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 7.210,00 zł, pochodzącą z darowizn,  

 zwiększenie planowanych dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Koluszkach o kwotę 1.848,00 zł, związaną z rozliczeniem podatku VAT. 

 
Po stronie wydatków proponuje się dokonanie zwiększenia planu dotacji dla Gminy Koluszki o kwotę 
260.000,00 zł (w tym niewykorzystana dotacja z poprzedniego roku 130.000,00 zł) i wprowadzenie 
do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E 
w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej”. 
 
Pozostałe zmiany dotyczą m.in. zwiększenia planu wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
 
Proponuje się zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 36.000,00 zł na realizację zadań przez 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dla zapewnienia obsługi od początku roku. W połowie 
roku Powiat otrzymuje dodatkowe środki z Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Zespół.  
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków związanych ze świadczeniem usług w ramach 
nieodpłatnej pomocy prawnej, na które Powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Pkt 7. Zaopiniowanie sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2019 rok. 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2019 rok. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Starosty 
Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim za 2019 rok (załącznik nr 5 do protokołu). 
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Pkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok przedstawiła 
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
 
Proponowane zmiany budżetu Powiatu wynikają z konieczności wypłacenia należności z tytułu 
odsetek na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
i postanowienia o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania w/w wyroków dotyczących 
rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach”. 
 
Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Pkt 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 
za 2019 rok. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa za 2019 rok (załącznik nr 7 do protokołu). 
 
 
Pkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski.  
 
Nie zgłoszono. 
 
 
Pkt 11. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa 

 
Zofia Sójka 


