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PROTOKÓŁ NR 108/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 4 listopada 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

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

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

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

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

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

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 107/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Or.). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego, sklasyfikowanych w Dziale 750 
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Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i rozdziale 75095 
Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, na zakup przenośnych komputerów. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Or.) 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1004/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 listopada 
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany dotyczą Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa 
powiatowe i rozdziału 75095 Pozostała działalność i zostają dokonane na podstawie 
wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 
do protokołu. 

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie 
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wydatków dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 
3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75019 Rady powiatów; 
3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
4) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych przez: 

1) Sekretarza Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o upoważnienie następujących osób: 
1) Iwony Walter-Wisiałkowskiej – Sekretarza Powiatu, 
2) Ewy Redmann – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, 
3) Eweliny Jeżyny – podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, 
4) Jerzego Genslera – radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Łodzi 

do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, powiat powierza 
połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem 
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej 
prowadzącej działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej 
oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2021 roku i ustalenia regulaminu jej pracy. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie Komisji 
Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2021 roku, w następującym składzie: 
1) Przewodniczący Komisji – Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Łodzi, 
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Iwona Walter-Wisiałkowska – Sekretarz 

Powiatu, 
3) Członek Komisji – Ewelina Jeżyna – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, 
4) Członek Komisji – Jerzy Gensler – radca prawny Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Komisja dokona oceny ofert złożonych w konkursie, sprawdzi ich zgodność pod kątem 
formalnym i merytorycznym, a następnie zarekomenduje Zarządowi Powiatu wybór 
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 
Komisja Konkursowa będzie działać w oparciu o Regulamin pracy, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 
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9. Przedstawienie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, w zakresie zakupu 10 szt. laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office  
dla użytkowników Domowych i Małych Firm. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale 
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. 
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu 10 szt. 
laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office dla użytkowników Domowych i Małych 
Firm.  

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ze względu na pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju 
i w związku z zaleceniami prezesa Rady Ministrów dotyczącymi pracy zdalnej przez 
pracowników administracji publicznej, zaistniała konieczność pilnego zakupu 10 szt. 
laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office dla potrzeb pracowników 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Pani Naczelnik dodała, że zakupiono również szyfrowane pamięci USB (pendrive) 
z przeznaczeniem dla pracowników kierowanych na pracę zdalną. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
przedmiotowy wniosek. 

10. Przedstawienie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi 
społeczne, w zakresie udzielenia zamówienia na wykonanie robót remontowych  
na drodze powiatowej nr 2921E w Janówce gm. Andrespol. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa             
i Ochrony Środowiska wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody       
na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale                       
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. 
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
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równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie udzielenia 
zamówienia na wykonanie robót remontowych na drodze powiatowej nr 2921E 
w Janówce gm. Andrespol. 

Pan Naczelnik poinformował, że pilna potrzeba wykonania tych robót wynika 
z konieczności natychmiastowego wykonania remontu uszkodzonych fragmentów drogi. 
W dniu 27 i 28 października 2020 r. użytkownicy ruchu powiadomili o uszkodzeniach 
opon na drodze powiatowej w Janówce, wskazując na istnienie dziur w tej drodze. 

W związku z zaistniałymi okolicznościami, w dniu 2 listopada 2020r. dokonano wizji 
lokalnej na drodze powiatowej nr 2921E ul. Głównej w Janowce, w wyniku której 
potwierdzono powstanie ośmiu dziur o powierzchni całkowitej 45 m2.  
Rozmiar i lokalizacja tych dziur stwarzają duże zagrożenie dla ruchu drogowego na tym 
odcinku, dlatego zaistniała pilna potrzeba wykonania remontu uszkodzonych 
fragmentów tej drogi. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że polisa ubezpieczeniowa nakłada na zarządcę 
drogi obowiązek usunięcia zagrożenia w ciągu 72 godzin od stwierdzenia jego 
wystąpienia. Natychmiastowe wykonanie remontu usunie zagrożenie na drodze 
i uchroni Powiat Łódzki Wschodni od żądań odszkodowawczych za niewłaściwy stan 
nawierzchni drogi. 

W związku z tym dokonano pilnie rozeznania wśród potencjalnych wykonawców, 
dotyczącego możliwości wykonania remontu uszkodzonych fragmentów drogi. 
W rezultacie Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD DRÓG" Stanisława Polus, 
95-040 Koluszki, ul. Zawiła 23, zadeklarowało taką gotowość i zaproponowało remont 
cząstkowy nawierzchni na drodze powiatowej nr 2921E, za kwotę 5 925,00 zł + VAT. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

11. Zatwierdzenie aneksu nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 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 4 do arkusza organizacji 
roku szkolnego 2020/2021 I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach. 

Aneks nr 4 dotyczy zajęć indywidualnego nauczania, które powinny zostać 
zorganizowane z uwagi na posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie realizacji 
tych zajęć.  
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Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły 
organizuje te zajęcia w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły. 

W aneksie nr 4 zaproponowano przyznanie zajęć indywidualnego nauczania w wymiarze 
14,5 godziny (uwzględniono wszystkie zajęcia z programu nauczania, mogące się 
odbywać w trybie nauczania indywidualnego). 

Pani Małgorzata Szelest dodała, że aneks nr 4 będzie obowiązywał do zakończenia 
pierwszego semestru w roku szkolnym 2020/2021, tj. do dnia 15 stycznia 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 4 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dla dziecka pochodzącego z terenu gminy Koluszki, w roku szkolnym 2020/2021. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

W związku z podaniem rodzica 4 - letniego dziecka pochodzącego z terenu gminy 
Koluszki, Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla tego dziecka, w roku szkolnym 2020/2021. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że obecnie istnieje możliwość przyznania jedynie 1 godziny 
zajęć indywidualnych realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach, brak jest możliwości przydzielenia dziecka do grupy zajęciowej. 

Koszt związany z przyznaniem zajęć w wymiarze 1 godz. tygodniowo wyniesie około 
200 zł średniomiesięcznie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych w SOSW 
w Koluszkach, dla dziecka z terenu gminy Koluszki, w roku szkolnym 2020/2021. 

13. Omówienie materiałów i propozycji do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok – I czytanie projektu budżetu Powiatu. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła materiały i propozycje do projektu budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok – I czytanie projektu budżetu Powiatu. 

Dochody po zmianach na dzień 30 września 2020 roku zostały zrealizowane 
na kwotę 76 291 739,31 zł, w tym dochody bieżące: 72 507 137,11 zł i dochody 
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majątkowe: 3 784 602,20 zł, natomiast w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok zaplanowano kwotę 73 166 231,30 zł, w tym: dochody 
bieżące: 70 909 780,53 zł i dochody majątkowe: 2 256 450,77 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 30 września 2020 roku, zostały zrealizowane 
w wysokości 76 219 631,31 zł, natomiast w projekcie budżetu Powiatu na 2021 rok 
zaplanowano 71 981 128,85 zł. 

Rozchody po zmianach na dzień 30 września 2020 roku zostały zrealizowane na kwotę 
72 108,00 zł, natomiast na 2021 rok zaplanowano rozchody w wysokości 54 081,00 zł. 

Porównanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2021 stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

Pani Skarbnik przypomniała, że Powiat Łódzki Wschodni realizuje zadania z zakresu 
administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi przepisami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej oraz zadania własne. 

Przedstawiono planowane dochody w ramach realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi przepisami: 

1) w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01005 Prace geodezyjno – 
urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – dotacja w kwocie 20 081,00 zł; 

2) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami – dotacja w wysokości 190 128,00 zł; 

3) w ramach działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany – 
dotacja w wysokości 496 116,00 zł; 

4) w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie 
– dotacja celowa w wysokości 128 770,00 zł, w rozdziale 75045 Kwalifikacja 
wojskowa – dotacja w wysokości 11 000,00 zł; 

5) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacje 
w wysokości 4 835 910,00 zł, rozdziału 75414 Obrona cywilna – dotacje w wysokości 
14 000,00 zł; 

6) w ramach działu 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc 
prawna – dotacja w wysokości 198 000,00 zł; 

7) w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego – dotacja w wysokości 1 383 200,00 zł; 

8) w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – planowana dotacja 
w wysokości 630 360,00 zł; 
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9) w ramach działu 855 Rodzina, rozdziału 85504 Wspieranie rodziny – dotacja 
w wysokości 37 510,00 zł, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – dotacje 
w wysokości 812 257,00 zł. 

W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
rządowej zaplanowano do realizacji w 2021 roku: 

– w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa 
- kwota 15 000,00 zł, 

– w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność - 
kwota 62 400,00 zł. 

 Jeżeli chodzi o dochody własne, wstępnie planowane na 2021 rok wartości w ramach 
poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się 
następująco: 

1) w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność 
na 2021 rok zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze, w wysokości 12 000,00 zł; 

2) w ramach działu 020 Leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano 
środki w wysokości 36 800,00 zł (wpływy z tytułu ekwiwalentów za zalesienia); 

3) w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 na ten moment                   
nie są planowane wpływy z różnych dochodów, ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności, co będzie znane po zakończeniu roku budżetowego 2020. 
Ponadto obecnie nie są znane wysokości dotacji celowej otrzymanej z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              
oraz wysokości dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego. 

4) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, w § 2360 Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami, na 2021 rok zaplanowano środki 
w wysokości 641 333,00 zł; 

5) w ramach działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii na 2021 rok zaplanowano kwotę 1 080 000,00 zł; 

6) w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa 
powiatowe, zaplanowano łącznie 373 400,00 zł; 

7) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
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zaplanowano dochody na kwotę 3 000,00 zł; 

8) w ramach działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem, zaplanowano kwotę 29 478 974,00 zł; 

9) w ramach działu 758 Różne rozliczenia, zaplanowano środki finansowe w wysokości 
16 273 358,00 zł, w tym: 

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego – kwota 12 797 838,00 zł, 

b) w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 
kwota 210 908,00 zł, 

c) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota 10 000,00 zł, 

d) w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia – kwota 2 120 726,00 zł, 

e) w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – kwota 
1 133 886,00 zł. 

Następnie Pani Skarbnik omówiła planowane dochody sklasyfikowane w dziale 801 
Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 

W ramach działu 801 zaplanowano dochody łącznie na kwotę 350 164,71 zł, w ramach 
działu 854 wstępnie zaplanowano kwotę 406 887,77 zł. 

W ramach działu 852 Pomoc społeczna zaplanowano wstępnie dochody na kwotę 
14 214 040,82 zł, w tym: 

– w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano kwotę 9 986 583,00 zł, 

– w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, zaplanowano 12 600,00 zł, 

– w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zaplanowano 36 000,00 zł, 

– w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano 4 178 857,82 zł. 

W ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 
wstępnie kwotę 198 445,00 zł, w tym: 

– w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 
kwota 31 200,00 zł, 

– w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wstępnie 
zaplanowano 615,00 zł, 

– w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
zaplanowano kwotę 38 000,00 zł, 

– w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zaplanowano 128 630,00 zł. 
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W ramach działu 855 Rodzina zaplanowano kwotę 1 238 096,00 zł, w tym: 

– w ramach rozdziału 85508 Rodziny zastępcze – kwota 1 180 878,00 zł,  

– w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
zaplanowano 57 218,00 zł. 

W ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano 
kwotę 25 000,00 zł (rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). 

Porównanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2021 w ramach 
dochodów stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

W dalszej kolejności Pani Skarbnik szczegółowo omówiła wydatki na zadania z zakresu 
administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi przepisami, w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej, planowane do realizacji w 2021 roku: 

1) w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, na 2021 rok zaplanowano 20 081,00 zł; 

2) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki na kwotę 190 128,00 zł; 

3) w ramach działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany 
na 2021 rok zaplanowano kwotę 496 116,00 zł; 

4) w ramach działu 750 Administracja publiczna, zaplanowano łącznie wydatki 
na kwotę 139 770,00 zł; 

5) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
zaplanowano wydatki na kwotę 4 849 910,00 zł; 

6) w ramach działu 755 Wymiar sprawiedliwości, zaplanowano wydatki na kwotę 
198 000,00 zł; 

7) w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki na kwotę 
1 383 200,00  zł; 

8) w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wstępnie 
zaplanowano 630 360,00 zł; 

9) w ramach działu 855 Rodzina, zaplanowano kwotę 849 767,00 zł. 

W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji 
publicznej, zaplanowano na 2021 rok środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł 
w ramach działu 750, rozdziału 75045 oraz kwotę 62 400,00 zł w ramach działu 801, 
rozdziału 80195. 
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W ramach wydatków własnych na 2021 rok zaplanowano wydatki w ramach 
następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano 12 000,00 zł; 

2) w dziale 020 Leśnictwo zaplanowano 86 600,00 zł; 

3) w ramach działu 600 Transport i łączność, zaplanowano wydatki w wysokości 
14 968 382,00 zł;  

4) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano 207 672,00 zł; 

5) w dziale 710 Działalność usługowa, zaplanowano 1 044 432,20 zł; 

6) w dziale 750 Administracja publiczna, zaplanowano 3 138 957,00 zł; 

7) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano 
16 500,00 zł; 

8) w dziale 757 Obsługa długu publicznego, zaplanowano 410,00 zł; 

9) w dziale 758 Różne rozliczenia, zaplanowano 944 044,00 zł; 

10) w dziale 801 Oświata i wychowanie, zaplanowano 13 843 815,71 zł; 

11) w dziale 852 Pomoc społeczna, zaplanowano 18 544 515,74 zł; 

12) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano 
2 906 605,00 zł, w tym m.in. w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych, zaplanowano 148 000,00 zł; 

13) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano 3 059 654,00 zł, 
w tym m.in. kwota 35 000,00 zł (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi 
w Łodzi); 

14) w dziale 855 Rodzina, zaplanowano 4 285 959,20 zł; 

15) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano kwotę     
25 000,00 zł; 

16) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano 47 200,00 zł; 

17) w ramach działu 926 Kultura fizyczna, zaplanowano 14 500,00 zł. 

Po stronie wydatków zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych w 2021 roku 
kwotę 11 000 zł za 1mb dróg + 2 500 zł miesięcznie dla gmin, którym powierzono 
zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Porównanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2020 – 2021 w ramach 
wydatków stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła wstępne propozycje zadań i zakupów 
inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Powiat Łódzki Wschodni w 2021 roku. 
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Przedstawiono planowane wydatki inwestycyjne na terenie poszczególnych gmin 
sklasyfikowane w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi 
publiczne powiatowe: 

Planowane wydatki na inwestycje na terenie gminy Andrespol: 

1) „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej 
nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem" – planowana kwota 
dotacji dla Gminy: 2 750 000,00 zł (przyjęta kwota była zapisana w Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
po unieważnieniu przez Gminę przetargu brak jest dalszych informacji na ten 
temat). 

Planowane wydatki na inwestycje na terenie gminy Brójce: 

1) „Budowa chodnika w ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu" – kwota 700 000,00 zł; 

2) „Nakładka bitumiczna na drodze nr 2927E Wardzyn – Pałczew" – planowana kwota 
300 000,00 zł; 

3) „Budowa chodnika na drodze nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa" – 
planowana kwota 250 000,00 zł; 

4) „Budowa chodnika w drodze nr 2912E w kierunku Romanowa" – planowana kwota 
250 000,00 zł. 

 Pani Skarbnik dodała, że nazwy tych zadań ulegną zmianie, ponieważ należy wskazać 
 numery dróg powiatowych, na których będą realizowane inwestycje. 

Planowane wydatki na inwestycje na terenie gminy Koluszki: 

1) „Budowa mostu na drodze nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach" – na realizację 
projektu technicznego dla tego zadania przewidziana jest kwota 15 000,00 zł jako 
pomoc finansowa z Gminy Koluszki; 

2) „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E 
pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki" – planowana kwota 
dotacji: 4 000 000,00 zł. Kwota była zapisana w WPF na 2021 rok, po rozstrzygnięciu 
przetargu prawdopodobnie powstaną oszczędności w tym zadaniu dla Gminy 
i Powiatu; 

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 
nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem" – planowana kwota dotacji: 
1 500 000,00 zł, ale będzie to zadanie polegające na przebudowie ww. drogi,             
a nie opracowaniu dokumentacji i zostanie ono połączone z zadaniem ujętym 
w kolejnym punkcie (4); 

4) „Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gałków Mały i Gałków Duży gm. Koluszki" 
– planowana kwota dotacji: 260 000,00 zł (nie jest to zadanie powiatowe i będzie 
połączone z zadaniem dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2914E wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem; 
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5) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na drodze 
powiatowej nr 2918E pomiędzy Długiem a Zygmuntowem gm. Koluszki" – 
planowana kwota dotacji: 5 000,00 zł – nastąpi zmiana nazwy tego zadania. 

Planowane wydatki inwestycyjne na terenie Nowosolna: 

1) „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi 
do skrzyżowania z drogą nr 1186E" - planowana kwota: 400 000,00 zł; 

2) „Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych na drodze nr 1151E w Wiączyniu 
Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Malownicza" - planowana kwota: 80 000,00 zł 

Planowane wydatki na inwestycje na terenie gminy Tuszyn: 

1) „Nakładka na ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej" – 
planowana kwota: 346 346,00 zł (w tym zadaniu również nastąpi zmiana nazwy, 
ponieważ należy wskazać numery dróg powiatowych, na których będą realizowane 
inwestycje); 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn" – planowana 
kwota dotacji: 360 000,00 zł. 

Planowane wydatki na inwestycje na terenie gminy Rzgów: 

1) „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E (odcinek 
Guzew DK 71)" – planowana kwota dotacji: 800 000,00 zł; 

2) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości 
Grodzisko" – planowana kwota dotacji: 125 000,00 zł. 

W dalszej części posiedzenia Zarządu Powiatu omówiono zadania inwestycyjne 
planowane do realizacji w roku 2020, zakwalifikowane w ramach następujących 
działów klasyfikacji budżetowej: 

– 710 Działalność usługowa, 

– 750 Administracja publiczna, 

– 801 Oświata i wychowanie, 

– 852 Pomoc społeczna, 

– 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 

Przedstawiono planowane do realizacji w 2021 zadania inwestycyjne: 

1) „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług 
przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" (Wydział Geodezji i Kartografii) – 
planowana kwota: 947 432,20 zł, która była zapiana w WPF na rok 2021. 
Pani Wicestarosta dodała, że z powodu sytuacji epidemicznej nie jest możliwe 
zwołanie zgromadzenia Związku Powiatów i brak informacji na temat faktycznych 
kwot przewidzianych na to zadanie, dlatego bazujemy na wartościach zapisanych 
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w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

2) „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku 
użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3" (Wydział 
Organizacyjny) – kwota: 367 200,00 zł. Pani Skarbnik przypomniała, że wspólnie 
z Samorządem Województwa Łódzkiego, Powiat składał wniosek o dofinansowanie 
modernizacji tego budynku. Szacowany łączny koszt wymiany wind wyniesie 
1 200 000,00 zł, a udział Powiatu w nieruchomości wynosi 304/1000, zatem koszt 
przedsięwzięcia po stronie Powiatu wyniesie 367 200,00 zł; 

3) „Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku 
położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3" (Wydział Organizacyjny) - kwota 
60 000,00 zł; 

4) „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy 
ul. Kościuszki 16" (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych) – planowana kwota: 
149 600,00 zł. Pani Skarbnik nadmieniła, że chodzi o rozbudowę Szkoły 
Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach. Dodała, że Powiat Łódzki Wschodni jest współudziałowcem 
jeżeli chodzi o całą tę nieruchomość. Zapisana wartość zadania, to kwota dotacji 
dla Gminy Koluszki, która będzie realizatorem zadania. Pani Skarbnik 
poinformowała, że dotychczas brak jest informacji z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego; 

5) „Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach" (Zespół Szkół nr 1 
w Koluszkach) – planowana kwota: 80 000,00 zł (nazwa zadania zostanie 
zmieniona, wyszczególniony zostanie zakres prac); 

6) „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" (Zespół Szkół nr 2 
w Koluszkach) – planowana kwota: 217 000,00 zł (nazwa zadania zostanie 
zmieniona); 

7) „Utworzenie pracowni logistycznej w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" (Zespół 
Szkół nr 2 w Koluszkach) - planowana kwota: 36 300,00 zł; 

8) „Wymiana podłogi na korytarzu I piętra w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach" 
(Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach) – planowana kwota: 29 500,00 zł (nazwa zadania 
zostanie zmieniona); 

9) „Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze" – etap III (DPS w Wiśniowej Górze) – planowana kwota 
454 917,00 zł. Pani Skarbnik nadmieniła, że dotychczas nie było możliwe uzyskanie 
dofinansowania realizacji tego zadania; 

10) „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem 
na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II" (Wydział Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska) – planowana kwota: 2 150 000,00 zł, w tym: 
29 274,00 zł – budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 2 120 726,00 zł – Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych. Pani Skarbnik nadmieniła, że dotychczas brak jest 
informacji o pozyskaniu dofinansowania tego zadania; 
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11) „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach" planowana kwota: 340 000,00 zł, w tym: 204 275,23 zł budżet 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 135 724,77 zł Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych; 

12) „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach do wymagań ppoż." – planowana kwota: 200 000,00 zł (nazwa 
zadania zostanie zmieniona); 

13) „Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach" – planowana kwota: 125 000,00 zł (Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych) – dotacja dla Gminy Koluszki. 

 Łącznie na zadania inwestycyjne, po omówionych zmianach, które mają zostać 
 wprowadzone, wstępnie zaplanowano kwotę 17 298 295,20 zł.  

Omówione przez Panią Skarbnik zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w 2021 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Dyskutowano na temat udziału poszczególnych Gmin i Powiatu w realizacji planowanych 
na 2021 rok zadań inwestycyjnych oraz uzgodnień z władzami Gmin poczynionych w tym 
zakresie i możliwości uzyskania dofinansowania tych zadań. 

Pani Wicestarosta przedstawiła informacje na temat realizacji zadania zarządzania 
drogami powiatowymi w 2021 roku. Od 1 stycznia 2021r. utrzymanie dróg na terenie 
gminy Andrespol zostaje powierzone Gminie Koluszki, również w zakresie zadań 
administracyjnych. Koszt realizacji zadania przez Gminę wyniesie 11 000 zł za 1mb 
dróg  2 500 zł miesięcznie (obsługa administracji). Gmina będzie wykonywała te zadania 
również na terenie gminy Koluszki w ramach zawartego porozumienia. 

Na terenie gminy Brójce, Wójt wyraził zgodę na zarządzanie drogami powiatowymi 
bez spraw administracyjnych (którymi będzie się zajmował pracownik Starostwa). 

W gminach: Rzgów, Tuszyn i Nowosolna, zarządzanie drogami będzie się odbywało 
na dotychczasowych zasadach.  

Pani Skarbnik dodała, że w ramach projektu budżetu na przyszły rok, zostanie 
zaplanowana wyższa rezerwa ogólna, w związku z sytuacją w kraju, w wysokości 
200 000,00 zł i jak co roku zostaną utworzone rezerwy przy Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych oraz Wydziale Finansowo – Księgowym. 

Potrzeby zgłoszone do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
zostaną ponownie przeanalizowane. 

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu zostaną przedstawione propozycje – 
po zmianach, do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie umów zawartych z NFZ). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik poinformowała o uzyskania w ramach tzw. grantów, dofinansowania 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
na realizację zadań prowadzonych przez domy pomocy społecznej.  

Pani Skarbnik nadmieniła, że w tym przypadku chodzi o personel bezpośrednio 
obsługujący pensjonariuszy za wyjątkiem pielęgniarek - wówczas personel pielęgniarski 
nie był objęty tą formą dofinansowania i do dnia 15 listopada 2020 r. możliwe było 
złożenie wniosków w tym zakresie do Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Odpowiednie wnioski zostały złożone przez DPS w Lisowicach i DPS w Wiśniowej Górze, 
dotyczące projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 

W tym przypadku „grantobiorcą” jest jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości 
prawnej, jaką są ww. domy pomocy społecznej. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w dniu 2 listopada 2020r. DPS-y otrzymały projekty 
umów, w których wskazano, że zabezpieczeniem tych grantów będzie weksel in blanco 
i deklaracja wekslowa. Realizacja dochodów w postaci otrzymanego grantu 
z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynie na wyodrębniony rachunek bankowy DPS 
w Lisowicach – kwoty 28 910,81 zł i DPS w Wiśniowej Górze – kwoty 29 478,85 zł. 

Biorąc pod uwagę fakt, że sprawa dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, 
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas 
COVID-19, istnieje możliwość dokonania zmian budżetu Powiatu w tym zakresie, 
za zgodą Zarządu Powiatu.  

W związku z tym Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez 
zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 58.389,66 zł w zakresie 
zadań własnych.  

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez:  
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach;  
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.  

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie umów 
zawartych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Łódzkim Oddziałem 
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Wojewódzkim w Łodzi a Powiatem Łódzkim Wschodnim o powierzenie grantu w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację przez 
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach i Dom Pomocy Społecznej Wiśniowej Górze 
projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 

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 14 do protokołu. 

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

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1009/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 listopada 
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków dla: 
1) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej  
i zostają dokonane na podstawie umów zawartych pomiędzy NFZ – Łódzkim Oddziałem 
Wojewódzkim w Łodzi a Powiatem Łódzkim Wschodnim o powierzenie grantu w ramach 
POWER 2014 – 2020 na realizację przez DPS w Lisowicach i DPS Wiśniowej Górze 
projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 15 do protokołu. 
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16. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Zastępcę Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 

a) rejestracji osób bezrobotnych za okres 01.11-03.11.2020 r. (ogółem: 134 osoby, 
w tym Koluszki: 39 osób, z prawem do zasiłku: 34 osoby), liczby wolnych miejsc 
pracy: 89 ofert, 101 stanowisk; 

b) złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 34 osób legalnej 
pracy cudzoziemca; 

c) wpłynęły 4652 wnioski – pożyczki (w tym mikropożyczki dla organizacji 
pozarządowych, zrealizowano 4636 wniosków. Udzielono przedsiębiorcom 
wsparcia na kwotę 21 178 181,63 zł (4238 umów); 

d) wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 637 wniosków, zrealizowano 635 
wniosków, podpisano 578 umów na kwotę 3 042 520,00 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, które 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

2) Pani Wicestarosta poinformowała o rotacyjnym systemie pracy i obsługi 
interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód. Dyrektor przebywa 
na urlopie wypoczynkowym. 

3) Pani Wicestarosta poinformowała o sytuacji epidemicznej na terenie domów 
pomocy społecznej.  

W wyniku badań na koronawirusa wśród mieszkańców i pracowników Domu 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 91 mieszkańców i 23 pracowników 
ma wynik pozytywny SARS-CoV-2. Pracownicy DPS obsługujący mieszkańców 
chorych i zdrowych są podzieleni na grupy.  

Jeśli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach oczekujemy na wyniki badań 
na koronawirusa wśród mieszkańców i pracowników tej placówki. 

Ponadto Pani Wicestarosta nadmieniła, że prace rozbiórkowe budynków 
gospodarczych na terenie DPS w Lisowicach są w toku i odbywają się w pełnym 
reżimie sanitarnym – brak jest możliwości wejścia na teren tych robót przez osoby 
postronne, pracowników i pensjonariuszy DPS. 
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 Pani Wicestarosta poinformowała o wystąpieniu przez Dyrektora Powiatowego 
 Centrum Pomocy Rodzinie do Wojewody Łódzkiego o pomoc w zakresie 
 dostarczenia niezbędnych materiałów (m.in. w postaci kombinezonów, fartuchów, 
 masek) zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo sanitarne. Środki te zostały 
 przywiezione na teren domów pomocy społecznej w Lisowicach i Wiśniowej Górze. 

W dniu 9 listopada 2020r. mają zostać ponownie zbadane osoby, u których wykryto 
 koronawirusa i kilkanaście osób w DPS w Wiśniowej Górze, przebywających 
 w izolacji. 

4) Pani Wicestarosta przedstawiła informacje dotyczące tymczasowego zawieszenia 
pracy Wydziału Geodezji i Kartografii – stanowisk zamiejscowych w Rzgowie 
oraz pracy zdalnej Wydziału Architektury i Budownictwa – stanowiska zamiejscowe. 
Obsługa interesantów przeniesiona została do Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Informacja na temat pracy Wydziałów jest zamieszczona na stronie internetowej. 

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

1) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski o wyrażenie zgody na odstąpienie 
od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 
30 000,00 euro oraz na usługi społeczne: 
a) w zakresie zakupu 10 szt. laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office 

dla użytkowników Domowych i Małych Firm, 
b) w zakresie udzielenia zamówienia na wykonanie robót remontowych na drodze 

powiatowej nr 2921E w Janówce gm. Andrespol. 

2) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, 
realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, 
dla dziecka pochodzącego z terenu gminy Koluszki, w roku szkolnym 2020/2021. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z omawianymi materiałami i propozycjami do projektu 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok – I czytanie projektu budżetu 
Powiatu. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1004/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Or.) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1005/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Or.) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1006/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 
(dotyczy jednostek: PINB, DPS w Lisowicach, PPP) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1007/2020 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2021 roku – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1008/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2021 roku i ustalenia regulaminu jej pracy – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 



str. 23 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

f) Nr 1009/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie umów zawartych z NFZ) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

g) Nr 1010/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy następujących jednostek: DPS w Lisowicach, 
DPS w Wiśniowej Górze) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz  …………...………………….. 


