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Protokół Nr XXIII/2020 
z XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

która odbyła się w dniu 24 września 2020r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:00 i trwała do godziny 10:45. 
Skład Rady Powiatu – 19 radnych. 
Obecnych – 18 radnych. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Pkt 1. porządku obrad – Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył  
obrady XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która została zwołana na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 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. Przewodniczący poinformował, że obrady odbędą się w trybie zdalnym, przy użyciu 
Systemu Rada oraz komunikatora Skype.  

W celu stwierdzenia prawomocności obrad, przystąpiono do głosowania „Sprawdzenie zalogowania się 
radnych”. 

Przewodniczący na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdził, że w chwili obecnej 
zalogowanych w systemie jest 17 radnych i  obrady są prawomocne (imienny wykaz głosowania 
radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

Następnie Pan Przewodniczący przywitał osoby uczestniczące w sesji. 

Pkt 2. porządku obrad – Przedstawienie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

Przewodniczący Rady przedstawił propozycję Zarządu Powiatu, aby rozszerzyć porządek obrad 
dzisiejszej Sesji o dwa projekty uchwał: 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, 

 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji 
projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

Nie zgłoszono innych propozycji zmian porządku obrad.  

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.  
Punkt został wprowadzony do porządku obrad.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu 
pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego”.  

Uprawnionych do głosowania było 18 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.  
Punkt został wprowadzony do porządku obrad.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przedstawienie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz przyjęcie 

propozycji jego zmian.  
3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 1).  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 

nr 2).  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 

nr 3).  
8. Podjęcie uchwały 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 (druk 
nr 4).   

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 5). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

11. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  
12. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami wraz 
z uzupełniniem(załącznik nr 5 do protokołu).  
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Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do sprawozdania z pracy Zarządu 
Powiatu. 
Przewodniczący odczytał pytania radnych zawarte w pisemnych komentarzach. 
Pani radna Edyta Waprzko, zapytanie w formie komentarza pisemnego: 

 „Poproszę o odpowiedź w sprawie ze str. 3, punkt 2, podpunkt b) - dotyczy spotkania 
w sprawie nabycia przez powiat gruntów zajętych pod przebudowę drogi powiatowej w Hucie 
Wiskickiej. Moje pytanie jest następujące: Jaka jest propozycja odpowiedzi w w/w sprawie”. 

Odpowiedzi na pytanie udzielił Pan Starosta oraz Pan Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami powiedział, 
że na nieruchomości w roku 2019 z inicjatywy Gminy Rzgów został wybudowany chodnik. Pojawiły się 
zapytania mieszkańców o ewentualny wykup nieruchomości i zostało skierowane przez Gminę Rzgów 
w tej pismo do Zarządu Powiatu. W udzielonej odpowiedzi zawarte zostało stanowisko Zarządu 
odnośnie współfinansowania wypłaty tego odszkodowania również przez Gminę Rzgów wysokości 
50%. Na podstawie Uchwały Zarządu ceny gruntów przejmowanych pod drogi powiatowe w tym 
miejscu wynoszą 26 zł – 28 zł. Każdorazowo odszkodowania będą wypłacane na podstawie wykonanej 
przez rzeczoznawcę wyceny nieruchomości. Wskazany został tryb nabycia nieruchomości poprzez 
wykonanie podziału na wniosek, co skutkuje przejęciem gruntu z mocy prawa na podstawie decyzji 
podziałowej. Po stronie Zarządu Powiatu powstaje wtedy zobowiązanie do wypłaty odszkodowania. 
Nie zachodzi potrzeba zawierania aktu kupna sprzedaży, tylko procedura ustalenia odszkodowania. 
Nie wiadomo, czy te warunki zostaną przyjęte przez Gminę i zaakceptowane przez właścicieli 
nieruchomości. W przypadku, gdyby nie było porozumienia co do wysokości odszkodowania, 
mieszkańcy występują do Starosty, jako organu w tym zakresie właściwego, do wydania decyzji 
administracyjnej o przysługującym odszkodowaniu. 

Pan Starosta poinformował, że wspólnie z Panią Wicestarostą spotkali się z Panem Burmistrzem 
Rzgowa i przedstawione propozycje zostały wstępnie przez Pana Burmistrza zaakceptowane. 

W związku z tym, że nie było więcej pytań, Przewodniczący zamknął punkt. 

Pkt 5. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 
Zaproponowane zmiany dotyczą budżetu roku 2020, a także roku 2021, z uwagi na propozycje zmian w 
przedsięwzięciach planowanych do realizacji. Zmiany po stronie dochodów związane są m.in z: 

 otrzymanymi środkami w ramach grantu, na który Powiat składał wniosek o dofinansowanie 
w ramach projektu „Łódzkie Pomaga”, w kwocie 584.362,50 zł. Grant będzie realizowany przez 
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach i Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
Realizacja przewidziana jest do 14 października bieżącego roku. Z uwagi na otrzymany grant 
proponowane są również zmiany w budżecie roku 2020 po stronie dochodów i wydatków; 

 informacjami Wojewody Łódzkiego dokonującymi zmian w dotacjach planowanych do 
realizacji na rok 2020, związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. 
Łącznie nastąpiło zwiększenie planu dotacji o kwotę 293.242,30 zł. Największe zmiany dotyczą 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; 

 oszacowaniem przewidywanego wykonania i wykonania niektórych planowanych dochodów i 
proponuje się zwiększenie planu dochodów kwotę 60.943,43 zł. 
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Po stronie wydatków największe zmiany związane są z budżetem roku 2020 i zrealizowanym zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica” – 
zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę do faktycznej realizacji 40.792,57 zł. 
Proponuje się wprowadzenie w roku 2020 z realizacją na lata 2020-2021 zadania pod nazwą 
„Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - 
etap II”. W budżecie roku 2020 przeznaczenie planowanych nakładów w wysokości 50.000,00 zł, 
natomiast na rok 2021 w wysokości 2.150.000,00 zł. Źródłem finansowania tego zadania 
inwestycyjnego byłyby środki otrzymane w ramach pierwszej puli z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 2.120.726,00 zł. 
Kolejne zmiany związane są z budową windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Koluszkach. Pierwotnie na lata 2020-2021 były zaplanowane nakłady w kwocie 
267.656,77 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w wysokości 135.724,77 zł. Druga procedura przetargowa wskazała, iż jedyna i najkorzystniejsza oferta 
złożona była na kwotę 389.382,69 zł. Łącznie z przewidywanym inspektorem nadzoru inwestycyjnego, 
wykonanymi dokumentacjami technicznymi, należy dołożyć do realizacji tego zadania inwestycyjnego 
kwotę 142.343,23 zł, w tym w roku 2020 kwotę 20.000,00 zł, natomiast w 2021 roku kwotę 
122.343,23 zł. Po zwiększeniu planowanych nakładów możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu, 
udzielenie zamówienia i rozpoczęcie zadania inwestycyjnego. 
Kolejne zmiany związane są promocją projektu planowanego do realizacji przez Gminę Koluszki 
w partnerstwie z Powiatem Łódzkim Wschodnim – chodzi o rozbudowę infrastruktury edukacyjnej 
zlokalizowanej w Koluszkach, przy ul. Kościuszki 16. Powiat Łódzki Wschodni przeznacza środki 
w postaci dotacji celowej na współfinansowanie tego zadania inwestycyjnego oraz jako partner będzie 
odpowiedzialny za promocję tego projektu. Powiat przeznacza łącznie kwotę 1.500,00 zł na promocję 
w roku 2021. 

Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18 „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 60.943,43 zł. Zmiany 
po stronie dochodów związane są z oszacowaniem przewidywanego wykonania budżetu roku 2020. 
Po stronie wydatków wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących poprzez zwiększenie planu 
wydatków o kwotę 51.736,00 zł oraz zmiany po stronie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 
9.207,43 zł. 
W przypadku zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – 
Modlica” proponuje się zmniejszenie planowanych nakładów do faktycznej kwoty rozliczenia zadania 
inwestycyjnego, czyli o kwotę 40.792,57 zł. 



5 

 

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego 
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”, następuje wprowadzenie do budżetu 2020 
roku kwoty 50.000,00 zł na realizację tego zadania w bieżącym roku. 
Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
Proponowane zmiany w budżecie dotyczą przesunięcia po stronie wydatków pomiędzy kategoriami 
wydatków, a mianowicie: 

 w zakresie realizowanych zadań zleconych z administracji rządowej propozycja przesunięcia kwoty 
1.425,60 zł z zadań statutowych do kategorii wydatków „wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń”; 

 w zakresie zadań własnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego, w rozdziale Nadzór budowlany, propozycja przesunięcia kwoty 9.621,00 zł 
z kategorii wydatków „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” do kategorii wydatków 
„zadania statutowe”. 

 
Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały 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. 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła projekt uchwały 
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 
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na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020. Przyjmując uchwałę Rada Powiatu pozwala 
Stowarzyszeniu zakupić samochód niezbędny dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 
Dofinansowanie z PFRON-u wynosi 90.000,00 zł. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania dotyczące projektu uchwały. 

Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Pkt 10. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego do realizacji projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są zapytania ze strony Wysokiej Rady do projektu tej uchwały, która 

dzisiaj była omawiana na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej. 

Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Pkt 11. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że w dniu 8 października 2020 r. o godz. 9:00 odbędzie się 
wspólne posiedzenie wszystkich Komisji. 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała, że po raz kolejny nie udało 
uzyskać dofinansowania w zakresie zadania „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 
w Koluszkach”. Wniosek złożony został po raz trzeci w dniu 10 lipca 2020 r. W tym roku były dwie 
edycje składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 
województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań 
w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Niestety Powiat Łódzki Wschodni 
nie znalazł się wśród 22 jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonych stosownym załącznikiem 
w dniu 15 września 2020 r. Mieliśmy dobre intencje, próbowaliśmy 3 razy. Była to niezbyt duża 
kwota wnioskowanej dotacji - było to 100.000,00 zł, niemniej jednak opis zadania i zakres rzeczowy 
był bardzo ciekawy. Wykonanie inwestycji planowane było jeszcze do końca tego roku, ale niestety 
nie uda nam się już w tej chwili realizować tego zadania. Ewentualnie zastanowimy się, 
czy realizować to zadanie w przyszłym roku. 

 Przewodniczący Rady poinformował, iż najbliższa Sesja planowana jest na 22 października 2020 r. 

 Pan radny Jarosław Sobieszek w związku z informacją, jaka pojawiła się na stronie Ministra Edukacji 
Narodowej na temat kontynuacji projektu „Zdalna szkoła +”, zwrócił się z pytaniem, czy Powiat 
będzie uczestniczył w tym projekcie. 

Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że jeśli chodzi o projekt 
ministerialny dotyczący rodzin zastępczych i dzieci w pieczy zastępczej, to jesteśmy w finalizacji 
tegoż grantu. Tą pomocą zostało objętych 107 rodzin. Program obejmuje zarówno środki 
dezynfekcyjne, wyposażenie miejsc kwarantanny w rodzinach zastępczych, jak i oczywiście 
wyposażenie dzieci w laptopy, urządzenia wielofunkcyjne i oprzyrządowanie, programy dla dzieci 
niepełnosprawnych umieszczonych w pieczy zastępczej. Realizacja ukończona zostanie do końca 
października. 

Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych powiedziała, że ta informacja pojawiła się 
wczoraj po południu na stronie Ministerstwa i wymaga ona przeanalizowania. Jest to artykuł na tyle 
ogólny, że na ten moment trudno jest odpowiedzieć, czy Powiat wpisuje się w możliwość 
pozyskania takich środków, ponieważ te projekty dotyczą różnych sytuacji. Czasem są dla gmin, 
czasem właśnie dla rodzin zastępczych. Niewątpliwie będzie to rozpoznane. Jeżeli będzie taka 
możliwość to za zgodą Zarządu wniosek będzie złożony. 

Pkt 12. porządku obrad – Zamknięcie XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady  

Sławomir Sokołowski 


