
str. 1 

 

PROTOKÓŁ NR 105/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 14 października 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. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził 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 104/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 2020. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok ustanowionym Uchwałą Nr XVIII/188/2020 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określania rodzaju zadań i podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
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Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu. 

 Proponowane zmiany dotyczą przeznaczenia środków finansowych wskazanych 
w poz. I – Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, w tym na: 

1) zmniejszenie planu finansowego w punkcie b) przyznawanie osobom 
niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej  
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, o kwotę 50.000,00 zł; 

2) zwiększenie planu finansowego w punkcie c) dokonywanie zwrotu kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej, o kwotę 50.000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym, 
w zastępstwie Skarbnika Powiatu przedstawiła propozycję zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, z prośbą o ich akceptację. 

Zaproponowano dokonanie zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków ogółem 
o kwotę per saldo 15.392,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

do spraw orzekania, rozdziału 85395 Pozostała działalność; 
2) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85504 Wspieranie rodziny. 

Zmian po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie następujących 
decyzji Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.280.2020 z dnia 2 października 2020 r.; 
2) Nr FB-Ł3111.2.281.2020 z dnia 7 października 2020 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.284.2020 z dnia 9 października 2020 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 978/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 października 
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,  
Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmian planów finansowych Starostwa 
Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
z prośbą o ich akceptację.  

Zaproponowano dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi 
w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów i zmiany planu finansowego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków w zakresie zadań 
zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: Działu 853, rozdziału 85321 i rozdziału 85395; Działu 855, rozdziału 85504 
i zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.280.2020 z dnia 2 października 2020 r.; 
2) Nr FB-Ł3111.2.281.2020 z dnia 7 października 2020 r.; 
3) Nr FB-I.3111.2.284.2020 z dnia 9 października 2020 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydz. EiSS). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, z prośbą o ich akceptację. 

Zaproponowano dokonanie zmian w budżecie Powiatu w układzie klasyfikacji 
budżetowej w ramach zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i rozdziału 85495 
Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PPP). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 980/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 października 
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020,  
Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmiany planów finansowych Starostwa 
Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
z prośbą o ich akceptację. 

Zaproponowano dokonanie zmian po stronie wydatków w zakresie zadań własnych  
oraz dokonanie zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 854 rozdziału 85406, rozdziału 85495 i zostają 
dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostek: I LO, PCPR). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska wystąpiła do Zarządu Powiatu przedstawiła propozycję zmiany  
w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z prośbą o ich akceptację. 

Zaproponowano dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego  
w Łodzi na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie 
zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych, dla: 
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1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące; 
3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmian w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego;  
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 
do protokołu. 

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2020 – 2023, przedstawionych w załącznikach 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. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę per saldo 521.531,00 zł. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących 
okoliczności: 

1) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 275.261,00 zł; 

2) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych o kwotę 150.000,00 zł; 

3) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 69.000,00 zł; 
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4) z przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności; 

5) z informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – zmniejszenie o kwotę per saldo 
13.080,00 zł; 

6) z pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 350,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 przedstawione w niniejszym 
projekcie uchwały Rady Powiatu obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę  
per saldo 521.531,00 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 182.027,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 350,00 zł, 

b) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2.110,00 zł, 

c) 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 154.757,00 zł, 

d) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
22.778,00 zł, 

e) 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 2.032,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 339.504,00 zł w związku  
z następującymi okolicznościami: 

a) rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9 osobowego 
(8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby 
na wózku inwalidzkim”– zmniejszenie o kwotę 14.885,00 zł, 

b) przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Prace budowlane polegające  
na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 w budynku 
przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi” – zwiększenie o kwotę 219.000,00 zł, 

c) wprowadzeniem do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca 
konwekcyjno – parowego dla potrzeb kuchni Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze” – zwiększenie o kwotę 47.806,00 zł, 

d) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania: 
„Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze” o kwotę 87.583,00 zł. 

Proponowane zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi 
nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 72.108,00 zł. 

Ponadto zaproponowano dokonanie zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć 
do wieloletniej prognozy finansowej w związku z przystąpieniem w 2020 roku przez 
Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach do realizacji projektu: „Zawodowcy w Europie” 
o wartości 634.187,37 zł. 

Projekt jest dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
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(PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 94,29% wartości projektu, tj. kwotę 
597.975,27 zł, pozostałe 5,71% stanowią środki z budżetu krajowego w wysokości 
36.212,10 zł.  

Projekt obejmuje lata 2020 – 2022, z limitem wydatków w poszczególnych latach: 

– w 2021 roku – kwota 328.460,71 zł (środki z budżetu UE 309.705,60 zł, środki 
z budżetu krajowego 18.755,11 zł), 

– w 2022 roku – kwota 305.726,66 zł (środki z budżetu UE 288.269,67 zł, środki 
z budżetu krajowego 17.456,99 zł). 

W ramach projektu zostaną zorganizowane praktyki zawodowe dla 54 uczestników 
projektu – uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach: 
technik logistyk, technik teleinformatyk i technik mechatronik oraz 4 nauczycieli – 
opiekunów uczniów. 

W związku z realizacją ww. projektu zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków w latach  
2021 – 2022. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, w którym zaproponowano dokonanie 
zwiększenia planu dochodów bieżących i planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 534.611,00 zł.  

Proponowane zwiększenie planu wydatków obejmie zwiększenie wydatków bieżących 
o kwotę 180.222,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 354.389,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmiany: planu dotacji celowych uzyskanych w ramach 
zawartych porozumień i umów w 2020 r. oraz planu zadań i zakupów inwestycyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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. 
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Proponowane zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących 
czynników: 

1) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 275.261,00 zł; 

2) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych o kwotę 150.000,00 zł; 

3) ze zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w dochodach związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 69.000,00 zł; 

4) z przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
40.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności; 

5) ze zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 350,00 zł  
w związku z częściową refundacją opieki nad stażystami otrzymaną z Wyższej Szkoły 
Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków 
w ramach następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) 71015 Nadzór budowlany – zwiększenie o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem  
na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymanymi środkami z Wyższej Szkoły 
Finansów i Informatyki; 

2) 75020 Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 219.000,00 zł w związku  
z wprowadzeniem do planu wydatków zadania inwestycyjnego: „Prace budowlane 
polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12, 16 
w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi”; 

3) 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 275.261,00 zł z przeznaczeniem na: 
a) wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów 

i wyposażenia oraz zakup energii – 139.872,00 zł, 
b) wydatki majątkowe – 135.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: 

– „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze” – etap II – 87.583,00 zł, 

– „Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla potrzeb kuchni Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze” – 47.806,00 zł; 

4) 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie o kwotę 
40.000,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Powiatu 
Zgierskiego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

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

Zaproponowano dokonanie zmiany:  
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 

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. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok został przygotowany w związku z następującymi 
okolicznościami: 

1) ze zmniejszeniem planu wydatków w ramach działu 600 – Transport i łączność  
w grupie „zadania statutowe” o kwotę 40.000,00 zł i zwiększeniem planu dotacji 
dla Gminy Nowosolna na bieżące utrzymanie dróg powiatowych; 

2) z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego o przesunięcie kwoty 46.000,00 zł z grupy „wynagrodzenia 
i pochodne” do grupy „zadania statutowe” na podstawie przeprowadzonej analizy 
wykonania wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej; 

3) z rozliczeniem zadania inwestycyjnego realizowanego przez Dom Pomocy 
Społecznej w Lisowicach pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku 
inwalidzkim” i zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 14.885,00 zł 
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia; 

4) z przesunięciem kwoty 13.309,63 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 
wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.” 
w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację 
zadania pn. „Wykonanie dwóch altan ogrodowych wraz z przygotowaniem pod nie 
terenu”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 
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13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy Brójce. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ w zastępstwie Naczelnika 
Wydziału omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano wyrażenie 
zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania drogami powiatowymi 
w gminie Brójce w powiecie łódzkim wschodnim od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie pisma, w którym Wójt Gminy Brójce 
wypowiedział porozumienie z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powierzenia zarządu 
nad drogami powiatowymi w gminie Brójce. Na tej podstawie Gmina Brójce  
sprawuje zarząd do dnia 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie Wójt Gminy Brójce  
wyraził wolę kontynuacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie 
Gminy Brójce w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych bez zadań 
administracyjnych tj. m.in. wydawania decyzji administracyjnych. 

Proponuje się aby Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wystąpił do Rady Powiatu 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania 
drogami powiatowymi na obszarze gminy Brójce od dnia 1 stycznia 2021 roku.  

Szczegóły określi porozumienie regulujące zakres obowiązków i rozliczeń finansowych. 
Środki finansowe na wykonanie czynności objętych porozumieniem będą przekazywane 
w formie dotacji z budżetu Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął 
w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
Gminie Koluszki zadania zarządzania drogami powiatowymi na obszarze gminy 
Andrespol. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano wyrażenie zgody na przekazanie Gminie Koluszki zadania zarządzania 
drogami powiatowymi w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim od dnia 
1 stycznia 2021 roku. 

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie pisma, w którym Gmina Koluszki 
wyraża wolę przejęcia od 1 stycznia 2021 r. zadań z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie Gminy Andrespol. 

Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie 
porozumienia.  
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Powiat Łódzki Wschodni na podstawie zawartych Porozumień przekazał sprawowanie 
zadań zarządzania drogami powiatowymi na terenie 6 gmin. 

Proponuje się aby Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wystąpił do Rady Powiatu 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie Gminie Koluszki zadania zarządzania 
drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol od dnia 1 stycznia 2021 roku 

Szczegóły określi porozumienie regulujące zakres obowiązków i rozliczeń finansowych. 
Środki finansowe na wykonanie czynności objętych porozumieniem będą przekazywane 
w formie dotacji z budżetu Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej 
sprawie zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 13 
do protokołu. 

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Koluszki w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki 
w 2020 r. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
udzielenie Gminie Koluszki pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego 
pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych 
na terenie gminy Koluszki w 2020 r. o wartości 1 334,60 zł. 

Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych 
decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami. Zestawienie ilościowe 
i wartościowe surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew z dróg powiatowych 
przez Gminę Koluszki stanowi załącznik do projektu uchwały. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Burmistrzem Koluszek. 

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

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna 
w 2020 r. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 
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Pan Krzysztof Pietrzko przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano udzielenie Gminie Nowosolna pomocy rzeczowej w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych 
dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2020 r. o wartości 153,32 zł. 

Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych 
decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami. Zestawienie ilościowe 
i wartościowe surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew z dróg powiatowych 
przez Gminę Nowosolna stanowi załącznik do projektu uchwały.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Wójtem Gminy 
Nowosolna. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej 
sprawie zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 15 
do protokołu. 

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Rzgów w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów 
w 2020 r. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko omówił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
udzielenie Gminie Rzgów pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego pozyskanego 
z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie 
gminy Rzgów w 2020 r. o wartości 670,23 zł. 

Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych 
decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami. Zestawienie ilościowe 
i wartościowe surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew z dróg powiatowych 
przez Gminę Rzgów stanowi załącznik do projektu uchwały. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Burmistrzem Rzgowa. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął 
w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Tuszyn w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn 
w 2020 r. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano udzielenie Gminie Tuszyn pomocy rzeczowej w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 
powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2020 r. o wartości 7 025,70 zł. 

Ilość i gatunek drzew usuniętych przez Gminę została określona na podstawie wydanych 
decyzji administracyjnych i ustaleń z zarządzającym drogami. Zestawienie ilościowe 
i wartościowe surowca drzewnego pozyskanego z wycinki drzew z dróg powiatowych 
przez Gminę Tuszyn stanowi załącznik do projektu uchwały. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Burmistrzem Miasta 
Tuszyna. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej 
sprawie zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 17 
do protokołu. 

19. Przedstawienie wniosku Drogowego Biura Projektowego Krystian Kowalski  
o przedłużenie umowy nr 64/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie opracowania 
projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3313 E w Kruszowie gm. Tuszyn, 
polegającej na zaprojektowaniu chodnika. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko omówił wniosek Drogowego Biura Projektowego Krystian 
Kowalski o przedłużenie umowy nr 64/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie opracowania 
projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3313 E w Kruszowie gm. Tuszyn, polegającej 
na zaprojektowaniu chodnika. 

Wniosek umotywowano brakiem wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Piotrkowie 
Trybunalskim. Wskazano, że w dniu 16 września 2020 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, jednak dotychczas 
decyzja w przedmiotowej sprawie nie została wydana. Projektant uzyskał informacje, 
że przyczyną opóźnień jest zdalny tryb pracy ww. podmiotu. 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonym wniosku, którego kopia 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował przedłużenie 
umowy nr 64/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie opracowania projektu przebudowy 
drogi powiatowej nr 3313 E w Kruszowie gm. Tuszyn, polegającej na zaprojektowaniu 
chodnika, zgodnie z jej warunkami – do dnia 19 listopada 2020 roku. 

20. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji 
roku szkolnego 2020/2021 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Koluszkach, który został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe 
i Kuratorium Oświaty w Łodzi (bez uwag). 

W aneksie nr 2 zaproponowano przydzielenie nauczycielom zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych, które zostały przyznane przez Zarząd Powiatu w ilości 10 godzin 
tygodniowo od dnia 28 września 2020 r. do końca zajęć edukacyjnych. 
Koszt realizacji tych zajęć wyniesie 2 927 zł średniomiesięcznie + 110 zł koszt dojazdu 
(razem 3 030 zł średniomiesięcznie). 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

21. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania dodatkowo 1/2 etatu pomocy nauczyciela  
w SOSW w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała sprawę dotyczącą wystąpienia Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach z prośbą o zwiększenie 
zatrudnienia pomocy nauczyciela o 1/2 etatu. Przyznanie pomocy nauczyciela w tym 
przypadku nie wynika z przepisów, dlatego wymagana jest zgoda organu prowadzącego. 

Przedmiotowa sprawa była omawiana na poprzednim posiedzeniu Zarządu, wskazano 
wówczas na konieczność przedstawienia Zarządowi informacji o przewidywanym 
wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok wraz z informacją 
o wysokości środków jakie Powiat dokłada do każdej ze szkół i placówek. 

Pani Naczelnik poinformowała, że zgodnie z danymi pochodzącymi ze Szkół odnośnie 
przewidywanego wykonania budżetu 2020 roku oraz uwzględniając wydatki planowane 
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w związku z podjętymi przez Zarząd Powiatu, prawdopodobnie zostaną wygenerowane 
oszczędności na poziomie około 650 tys. zł. Ta kwota może ulec zmianie w trakcie 
realizacji budżetu do końca roku 2020. 

Mając na uwadze przewidywaną realizację budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2020 roku, po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu  
podjął decyzję o przyznaniu dodatkowo 1/2 etatu pomocy nauczyciela w SOSW 
w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 

22. Podjęcie decyzji w sprawie rozdzielenia na niektórych przedmiotach klasy VII – VIII 
Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej, wchodzącej w skład SOSW w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała sprawę dotyczącą wystąpienia Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach z prośbą o dokonanie 
podziału klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej wchodzącej w skład SOSW 
w Koluszkach, przedstawianą na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Podział miałby 
nastąpić na następujących przedmiotach: język polski, matematyka, język angielski. 
Wówczas Zarząd Powiatu wstrzymał się z decyzją w przedmiotowej sprawie 
do następnego posiedzenia Zarządu, po przeprowadzeniu analizy porównawczej 
dotyczącej możliwości realizacji zajęć wyrównawczych. 

Na prośbę Zarządu Dyrektor SOSW przedstawiła przewidywany koszt realizacji zajęć 
wyrównawczych, który wyniesie około 925 zł średniomiesięcznie. Jednocześnie Dyrektor 
SOSW podtrzymuje wystąpienie o dokonanie tego podziału, który uznaje za zasadny 
z uwagi na fakt, że do oddziału uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, 
reprezentujące różny poziom intelektualny, co utrudnia prowadzenie zajęć. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie Dyrektora SOSW w Koluszkach, 
którego kopia stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że Dyrektor SOSW wyraża zgodę, aby w przypadku 
rozdzielenia na niektórych przedmiotach klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 3 
Specjalnej, wchodzącej w skład SOSW w Koluszkach wprowadzić klauzulę dotyczącą 
wyłączenia tej zgody Zarządu dla zajęć realizowanych w SOSW w trybie zdalnym. 

Po analizie zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie rozdzielenia  
na przedmiotach: język polski, matematyka, język angielski, klasy VII – VIII Szkoły 
Podstawowej nr 3 Specjalnej, wchodzącej w skład SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 
2020/2021. Podział na grupy nie dotyczy prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. 
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23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora PPP w Koluszkach w sprawie przyznania środków 
finansowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. 
na organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie przyznania środków finansowych w ramach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. na organizację i prowadzenie sieci 
współpracy i samokształcenia nauczycieli.  

Pani Naczelnik dodała, że wskazane zadanie jest realizowane przez Poradnię od 3 lat 
i polega m.in. na wzajemnym wsparciu nauczycieli z terenu powiatu. Poradnia  
w pewnym sensie sprawuje w tym zadaniu funkcję „szkoleniową” poprzez wsparcie 
merytoryczne nauczycieli.  

Dyrektor PPP wystąpiła o przyznanie na środków w wysokości 5 000 zł w ramach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r., w tym 2 000 zł na zakup słuchawek, 
mikrofonu i kamer do komputera oraz 3 000 zł na przeprowadzenie 2 szkoleń online 
przez firmy zewnętrzne, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie, którego kopia stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że w budżecie Powiatu zostały zabezpieczone  
środki finansowe na ten cel w wysokości 5 000 zł (przypisane do Wydziału EiSS – Dział 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 Pozostała działalność) i istnieje 
potrzeba zmiany klasyfikacji budżetowej, do dyspozycji Poradni. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu 
środków finansowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. 
na organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. 

24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora I LO w Koluszkach dotyczącego prośby o wyrażenie 
zgody na dofinansowanie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. 
studiów podyplomowych nauczycielowi. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach o wyrażenie zgody na dofinansowanie  
w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. studiów podyplomowych 
nauczycielowi, kierunek: informatyka dla nauczycieli.  
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Wskazane studia nie były przewidziane w planie dofinansowania form doskonalenia 
nauczycieli, ale istnieje możliwość przeniesienia środków finansowych pozostałych  
w ramach szkoleń, w związku z niezrealizowaniem w czasie pandemii różnych form 
doskonalenia. 

Wystąpienie Dyrektora I LO wynika z pilnej potrzeby uzyskania wykształcenia 
informatycznego przez pracownika tej Szkoły, z powodu przejścia na emeryturę 
nauczyciela tego przedmiotu oraz przewidywanym zwiększeniem liczby godzin 
informatyki w przyszłości, w związku z nową podstawą programową. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie, którego kopia stanowi załącznik nr 21 
do protokołu. 

Pani Naczelnik poinformowała, że dofinansowanie tych studiów podyplomowych  
nie wymagałoby przeznaczania dodatkowych środków finansowych z budżetu Powiatu, 
a odbyłoby się w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Szkoły  
na dofinansowanie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo Dyrektora I LO w Koluszkach dotyczące prośby o wyrażenie zgody  
na dofinansowanie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r. studiów 
podyplomowych nauczycielowi. 

25. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 
a) rejestracji osób bezrobotnych za okres 01.10-13.10.2020 r. (ogółem: 74 osoby, 

w tym Koluszki: 24 osoby, z prawem do zasiłku: 20 osób); 
b) złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 32 osób legalnej 

pracy cudzoziemca; 
c) wpłynęło 4647 wniosków – pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji 

pozarządowych, zrealizowano 4632 wnioski. Udzielono przedsiębiorcom 
wsparcia na kwotę 21 158 181,63 zł (4234 umowy); 

d) wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 625 wniosków, podpisano 568 
umów na kwotę 2 939 560,00 zł); 

e) naboru na pozostałe formy pomocowe; 
f) raportów wysyłanych codziennie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

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

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Drogowego Biura Projektowego Krystian 
Kowalski o przedłużenie umowy nr 64/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie opracowania 
projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3313 E w Kruszowie gm. Tuszyn,  
polegającej na zaprojektowaniu chodnika. Wniosek umotywowano brakiem wydania 
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie – Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedłużenie ww. umowy, zgodnie z jej warunkami – do dnia 19 listopada 2020 roku. 

2) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu dodatkowo 1/2 etatu pomocy nauczyciela  
w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021. 

4) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie rozdzielenia na przedmiotach: język polski, 
matematyka, język angielski, klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej, 
wchodzącej w skład SOSW w Koluszkach, w roku szkolnym 2020/2021. Podział na grupy 
nie dotyczy prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. 

5) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora PPP w Koluszkach w sprawie 
przyznania środków finansowych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2020 r. na organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. 

6) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora I LO w Koluszkach dotyczące 
prośby o wyrażenie zgody na dofinansowanie w ramach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2020r. studiów podyplomowych nauczycielowi. 

7) 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; 

d) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Brójce zadania zarządzania 
drogami powiatowymi na obszarze gminy Brójce; 

e) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Koluszki zadania zarządzania 
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drogami powiatowymi na obszarze gminy Andrespol; 

f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych  
dróg powiatowych na terenie gminy Koluszki w 2020 r.; 

g) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych 
dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2020 r.; 

h) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzgów w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych 
dróg powiatowych na terenie gminy Rzgów w 2020 r.; 

i) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuszyn w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych 
dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 2020 r. 

8) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 977/2020 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w roku 2020 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 978/2020 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 X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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c) Nr 979/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR) 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 980/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydz. EiSS) – uchwałę podjęto 

następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 981/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PPP) 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

f) Nr 982/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy następujących 

jednostek: I LO, PCPR) – 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   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 


