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PROTOKÓŁ NR 111/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 20 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. 

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. 

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

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych dla: 

1) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy 
pomocy społecznej, rozdziału 85295 Pozostała działalność. 
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Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 3 do protokołu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Dom 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne 
przyjęcie przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze składników rzeczowych 
od Fundacji Biedronki, ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa. 

Przedmiotem darowizny są środki ochronne, artykuły higieniczne i dezynfekcyjne 
oraz produkty żywnościowe o wartości szacunkowej około 11 000,00 zł. 

Zaproponowano, aby Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze został 
upoważniony do zawarcia stosownej umowy z darczyńcą. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie 
darowizny przez DPS w Wiśniowej Górze i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik 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 Działu 801 Oświata i wychowanie: 
1) rozdziału 80115 Technika,  
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2) rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,  
3) rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące,  
4) rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 

5) rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

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 5 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 własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: 
ZS nr 1, I LO). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1033/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 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 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla: 
1) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych; 
2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie wydatków 

w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 801, rozdziału 80115, 
rozdziału 80117, rozdziału 80120, rozdziału 80152, rozdziału 80195 i zostają dokonane 
na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany planów 
finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie do podopisywania wniosków w „Programie pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III i Moduł IV”. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie Jej pełnomocnictwa do  podpisywania 
w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wniosków i umów w programie 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III i Moduł IV”. 

Po wyrażeniu przez Zarząd Powiatu zgody w tym zakresie, pełnomocnictwo 
obowiązywać będzie od dnia podjęcia uchwały na czas nieokreślony (do odwołania) 
z tym, że nigdy nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy 
z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania 
dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w Uchwale Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w roku 2020, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/218/2020 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 24 września 2020 r. Zmiany odnoszą się do wysokości kosztów 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2020 roku. 

W związku z decyzją Zarządu Powiatu dofinansowano wynagrodzenia, badania 
w kierunku SARS-COV-2 oraz zakup pościeli dla pracowników WTZ w Koluszkach z uwagi 
na oddelegowanie do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.  

Pani Dyrektor nadmieniła, że dofinansowanie w wysokości 9 000,00 zł pozyskano 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co zobowiązuje 
jednostkę samorządu terytorialnego do wkładu 10 %, tj. 1.000,00 zł. 
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Zaproponowano ustalenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 
2020 w wysokości 1.158.800,00 zł, w tym: 
1) dotacja celowa ze środków Funduszu w wysokości 89,21 % kosztów – kwota 

1.033.800,00 zł; 
2) dotacja podmiotowa z dochodów Powiatu w wysokości 10,79% kosztów – kwota 

125.000,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych i zadań własnych  
na rok 2020 (na podstawie wniosków złożonych przez: Naczelnika Wydziału GN, 
Naczelnika Wydziału RGRiOŚ). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

 Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie 
wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60095 Pozostała działalność; 

2) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 
2) Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pani Skarbnik poinformowała, że Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez 
Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach zwrócił się do Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o pomoc w zwalczaniu COVID-19. W Domu Pomocy Społecznej 
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ujawniono ognisko zachorowań, dlatego należy podjąć wzmożone środki,  
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na mieszkańców Powiatu, w celu 
przeciwdziałaniu COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych.  
Jest to duże niebezpieczeństwo, a środków finansowych z odpłatności 
pensjonariuszy nie wystarcza na zwiększone potrzeby w okresie pandemii. 
Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Domu, a także o pracowników i ich rodziny. 

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu 
do Domu Pomocy Społecznej następujących środków: 

– kombinezon ochronny – 4 komplety, 

– rękawice nitrylowe – 200 sztuk, 

– maseczki ochronne – 100 sztuk, 

– ochraniacze na buty – 4 pary, 

– płyn do dezynfekcji wirusobójczy – 20 litrów. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy 

z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji 

na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1031/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 

własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: DPS w Wiśniowej Górze, 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1032/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Dom Pomocy 

Społecznej w Wiśniowej Górze – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1033/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1034/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy następujących 

jednostek: ZS nr 1, I LO) – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 1035/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie do podpisywania wniosków i umów w programie 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III i Moduł IV” – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 1036/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych i zadań własnych 

na rok 2020 (na podstawie wniosków złożonych przez: Naczelnika Wydziału GN, 

Naczelnika Wydziału RGRiOŚ) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 
 



str. 9 

 

 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………………….. 

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


