PROTOKÓŁ NR 17/20
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 lutego 2020 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z Komisją Polityki Społecznej.
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 w budżecie 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 niedochodzenia należności cywilnoprawnych
przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym (druk nr 3,
referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).
7. Zaopiniowanie projektu 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).
8. Zaopiniowanie 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).
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2020 rok (druk nr 6, referuje p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
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Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Pkt 4. Zaopiniowanie projektu 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 związanych z budżetem roku 2020 oraz 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” dla Domu Pomocy Społecznej
w Lisowicach – zwiększenie udziału własnego o kwotę 38.000,00 zł;
- pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 65.432,00 zł.
Zadania będą dofinansowane przez PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic
Między Regionami III”, do którego przystąpił Powiat Łódzki Wschodni.
Różnica między zwiększeniem planowanych dochodów i planowanych wydatków w wysokości
144.176,00 zł zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych.
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.
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.
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,
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 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,
 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.
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 niedochodzenia należności cywilnoprawnych
przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym.
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie niedochodzenia
należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom
organizacyjnym.
Zmiana ustawy o finansach publicznych dała Radzie Powiatu uprawnienia do postanowienia w drodze
uchwały o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jst oraz
jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł. Pani Skarbnik
dodała, że koszty dochodzenia takich należności są wyższe, niż sama należność.
Zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy o finansach publicznych:
„1. 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.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych jest zapis, że w przypadku, kiedy płatności należności cywilnoprawnych nie wpływają
w określonym terminie, to oprócz odsetek naliczanych od nieterminowo zapłaconej należności,
dochodzi się tzw. odszkodowania. To odszkodowanie dotychczas wynosiło 40 euro bez względu
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na wartość dochodzonej należności. Wprowadzono jednakże zmiany w ustawie, zgodnie z którymi
wysokość odszkodowania zależy od wysokości należności i wynosi odpowiednio 40 euro, 70 euro
i 100 euro.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pkt 7. Zaopiniowanie projektu 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 Rodzinie przedstawiła szczegółowo
sprawozdanie 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 powiedziała również o dalszej realizacji projektu „WISIENKA CD” w partnerstwie
z Gminą Andrespol, Gminą Tuszyn i Stowarzyszeniem Rozsądnych Polaków, na który uzyskano
dotację w wysokości 8.163.638,64 zł i do 28 lutego 2020 r. będzie podpisana umowa w tym zakresie.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020 – 2022.
Pani Edyta Waprzko – Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej podziękowała za działalność
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz współpracę z koordynatorami pieczy zastępczej.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pkt 8. Zaopiniowanie 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 6 do protokołu).
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego sporządzane jest corocznie na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.
W wyniku przeprowadzonej analizy ustala się, czy wynagrodzenia na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego osiągnięte zostały w stosunku do wynagrodzeń określonych w przepisach. Pani
Naczelnik zwróciła uwagę, że w 2019 r. były dwukrotnie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
dlatego zastosowano odpowiedni mechanizm liczenia w oparciu o obowiązujące przepisy.
W 2019 r. wynagrodzenia nauczycieli wyniosły łącznie 7.318.500,66 zł. W sprawozdaniu zawarte
zostały szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w 2019 roku. Średnie wymagane wynagrodzenia na poszczególnych stopniach
awansu zostały osiągnięte, co powoduje, że w tym roku nie ma potrzeby wypłacania dodatków
uzupełniających.
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Nie zgłoszono uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie.

Pkt 9. Zaopiniowanie projektu 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 przygotowane zostały z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków
na pokrycie kosztów interwencyjnego umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu powiatu
łódzkiego wschodniego w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Gdańsku.
Nie zgłoszono uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 8 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.

Pkt 11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa
Zofia Sójka
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