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PROTOKÓŁ NR 115/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 22 grudnia 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 114/20 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 zaproponowała 
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 
2020 r. w sprawie określania rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2020 
oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian  
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w planie finansowym Funduszu. 

Proponowane zmiany odnoszą się do zapisów w poz. II – Środki finansowe na zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej i dotyczą: 
1) zmniejszenia planu finansowego w punkcie d) dofinasowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny dla dorosłych o kwotę 335,30 zł; 
2) zmniejszenia planu finansowego w punkcie e) dofinasowanie zaopatrzenia  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, dla dorosłych, o kwotę 
3.257,00 zł; 

3) zwiększenia planu finansowego w punkcie e) dofinasowanie zaopatrzenia  
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, dla dzieci i młodzieży, 
o kwotę 3.592,30 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, która 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji  
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zapewnienia 
ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r. 

Pani Dyrektor przypomniała, że Rada Powiatu w celu zapewnienia realizacji zadań 
współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
począwszy od miesiąca stycznia 2021 roku podejmuje uchwałę zapewniającą ciągłość 
zadań PFRON do czasu uchwalenia planu finansowego Funduszu. 

Na tej podstawie Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego będzie upoważniony  
do zaliczkowego dysponowania środkami Funduszu przeznaczonymi na: 
1) zobowiązania dotyczące dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych  

w warsztatach terapii zajęciowej; 
2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

Upoważnienie Zarządu Powiatu będzie obowiązywało do momentu zatwierdzenia planu 
finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 
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6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji  
zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2021 roku. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2021 roku. 

Pani Dyrektor nadmieniła, że wzorem lat ubiegłych zaproponowano realizację w 2021 
roku następujących zadań: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych.  
O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym będą mogły ubiegać się 
dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające orzeczoną niepełnosprawność  
lub w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące z orzeczonym znacznym bądź 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinasowania 
do turnusu rehabilitacyjnego w 2020 r. lub zrezygnowały ze względu na pandemię 
COVID-19. 
Dofinansowanie dla osób dorosłych będzie realizowane wyłącznie dla osób, które 
zrezygnowały dofinasowania do turnusy rehabilitacyjnego w 2020 r. ze względu  
na pandemię COVID-19 i dla osób, którym PCPR wstrzymał realizację przyznanych 
dofinasowań.  
Dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości 100 % należnej kwoty dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów. 

2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze. 
Jeśli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny, zadanie nie jest planowane do realizacji. 
Dofinansowanie przyznane będzie osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów, współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń wniosków. 
Dofinasowanie do zakupu aparatów słuchowych przyznawane będzie w wysokości 
50 % należnej kwoty ze środków PFRON tylko osobom, których orzeczenie  
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ma określony kod choroby 03-L. 
O przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność wpływu wniosku,  
aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie. 

3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych – zadanie będzie realizowane dla osób posiadających orzeczony 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z kodem orzeczonej 
niepełnosprawności wnioskodawcy wskazującym na choroby neurologiczne  
lub choroby narządu ruchu. 
Zadanie dofinasowania likwidacji barier w komunikowaniu się będzie realizowane 
wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza specjalisty, zgodnie z kodem 
orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy, z uwzględnieniem informacji,  
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że wnioskowany sprzęt jest niezbędny do pracy lub komunikacji ze środowiskiem 
zewnętrznym. 

W sytuacji zwiększonych środków PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
przeznaczonych na realizację zadań, zasady przyznawania pomocy ze środków PFRON  
z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2021 będą weryfikowane na bieżąco. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku: Dyrektora PCPR, Wydziału EiSS). 
(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 następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 

Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 
80195 Pozostała działalność; 

2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 
rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej; 

3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, rozdziału 85595 Pozostała 
działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
2) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

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 jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: I LO, ZS Nr 1, 
ZS Nr 2, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1069/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 grudnia  
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 po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych dla: 

1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 

2) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; 

3) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 801, rozdziału 80115, rozdziału 80117, rozdziału 80120, rozdziału 80195; 

2) Działu 852, rozdziału 85218, rozdziału 85220; 

3) Działu 855, rozdziału 85508, rozdziału 85595. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
2) Wydział 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 planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 
(dotyczy jednostek: ZS nr 1, ZS nr 2, DPS w Lisowicach, PCPR, PUP Łódź – Wschód). 
(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 oraz dokonanie zmian 
w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 

1) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; 

2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 

3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
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5) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami; 
2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe; 
3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 

Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli; 

4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321  

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, rozdziału 85333 Powiatowe 
urzędy pracy; 

6) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85595 Pozostała działalność. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 
3) Naczelnika Wydział Edukacji i Spraw Społecznych; 
4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
5) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
6) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

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 8 do protokołu. 

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 
oraz ustalenie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2020. 

W ramach Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
zaproponowano następujące zadania inwestycyjne: 

1) „Wykonanie ciągu pieszego – jezdnego przy drodze powiatowej Nr 1150E w Gminie 
Nowosolna” – planowana kwota: 740.081,23 zł. 
W przypadku tego zadania, ze względu na wystąpienie COVID-19 w firmie 
Wykonawcy robót, mający wpływ na należyte wykonanie podmiotu umowy, termin 
wykonania zadania został zmieniony zgodnie z podpisanym aneksem do umowy  
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z dnia 13 listopada 2020 r. na dzień 31 maja 2021 r. 

2) „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E w Kruszowie” – planowana 
kwota: 199.090,00 zł. 
W przypadku tego zadania rozstrzygnięcie procedury przetargowej przewiduje się 
na dzień 29 grudnia 2020 r., a w rezultacie podpisanie umowy z terminem realizacji 
do końca maja 2021 roku. 

Ostateczny termin dokonania tych wydatków zaproponowano wyznaczyć na dzień 
30 czerwca 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła propozycję 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. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła wnioski złożone do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

W ramach działu 600 Transport i łączność, w zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2916E budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy miejscowościami 
Guzew i Prawda” – obecnie w planie finansowym zapisana jest kwota 500 000,00 zł. 
Zaproponowano zmniejszenie na ten cel wydatków o 75 000 zł, do kwoty 425 000,00 zł, 
natomiast 75 000 zł zostanie przeznaczone na zadanie „Wykonanie nakładki asfaltowej 
i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E”.  
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Pani Skarbnik dodała, że oba zadania są realizowane przez Gminę Rzgów. 

Podsumowując, zmiany zaproponowane w ramach dotacji dla Gminy Rzgów polegałyby 
na przesunięciu kwoty 75 000 zł pomiędzy tymi zadaniami. 

Kolejna zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego: „Poszerzenie nawierzchni drogi Modlica 
od węzła w kierunku Gminy Brójce do Pałczewa” – zaproponowano zmniejszenie 
wydatków planowanych do realizacji w 2020 roku o kwotę 354 430,58 zł. 

Następna zmiana dotyczy również Gminy Rzgów. W ramach wpływów z różnych 
dochodów w dziale 600, zaproponowano zwiększenie planowanych dochodów 
otrzymywanych z tytułu odebrania pojazdu z parkingu o kwotę 1 091,51 zł 
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (polisa OC sprawcy za szkodę powstałą 
w wyniku zdarzenia drogowego). 
Proponowane zmiany dotyczą działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, zaproponowano 
zmniejszenie wydatków o 236,11 zł na zakup materiałów i wyposażenia – co jest 
związane z otrzymaną dotacją po stronie dochodów w wysokości 7 000,00 zł na sprzęt 
informatyczny, który zakupiono na kwotę 6 763,89 zł. 

Pani Skarbnik poinformowała, że pozostałe zmiany są związane z wydatkami 
majątkowymi realizowanymi przez Gminy  

W przypadku Gminy Andrespol zmiany dotyczą zaktualizowania nazwy w zadaniu 
inwestycyjnym: „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Brzezińskiej i drogi 
powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem”. 

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie o 500 000 zł planowanych na ten cel wydatków 
i przeniesienie ich na nowe zadanie: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami 
kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową 
przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowego drogowego 
kategorii A w km 18 175 linii kolejowej nr 25 i w km 13 162 linii kolejowej nr 17”. 

W przypadku Gminy Koluszki zmiany dotyczą zadania „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej” – zmniejszenie 
o kwotę 260 000,00 zł z uwagi na rezygnację z realizacji tego zadania przez Gminę 
Koluszki. 

W ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 
75421 Zarządzanie kryzysowe, nastąpiły zmiany w związku ze zwolnieniem Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z obowiązku utrzymywania i organizacji miejsc kwarantanny 
zbiorowej oraz zawarciem aneksu nr 1 do umowy dotacji z Wojewodą Łódzkim – 
zmniejszenie dotacji o kwotę 12 951,57 zł. 

Kolejne zmiany dotyczą zmniejszenia planu finansowego po stronie dochodów 
i wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze o kwotę 11 228 zł. 

Pani Skarbnik poinformowała również o przyznaniu z Ministerstwa Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej o przyznaniu na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków 
z rezerwy subwencji ogólnej 2020 roku kwoty 84 783 zł. 

http://bip.malopolska.pl/pobierz/875212.html
http://bip.malopolska.pl/pobierz/875212.html
http://bip.malopolska.pl/pobierz/875212.html
http://bip.malopolska.pl/pobierz/875212.html
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Zaproponowano również zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 
o kwotę 52 000 zł – w związku z przydzieleniem jednorazowego dofinansowania zakupu 
usług dostępu do Internet (w związku z pracą zdalną nauczycieli). 

Przedstawiono propozycję zmian po stronie dochodów i wydatków w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych Powiatu:  
1) w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, zmiany dotyczą Zespołu Szkół nr 1 

w Koluszkach, I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmiany dotyczą Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach i Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach. 

Następne zmiany omówione przez Panią Skarbnik są związane z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego Powiatowi przyznano 
kwotę 100 000 zł na refundację poniesionych wydatków na walkę z COVID-19, w części 
dotyczącej osób niepełnosprawnych w rozliczeniu na każdą jednostkę organizacyjną. 

Kolejne proponowane zmiany dotyczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych, następuje 
zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 560 zł z przeznaczeniem na planowane 
wydatki w Komendzie do realizacji jeszcze w 2020 roku. 

Zaproponowano zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym „Zakup samochodu 
służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi” wg planu i faktycznego zakupu 
o kwotę 16 700 zł z przeznaczeniem na składki związane z ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej Powiatu.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła wnioski złożone do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Zmiany dotyczą przesunięcia środków w wysokości 7 787,00 zł w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z kategorii 
wydatków: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pozostałe wydatki 
sklasyfikowane w kategorii: zadania statutowe. 

Zaproponowano dokonanie zmian w zakresie Powiatowego Urzędu Pracy Łódź –Wschód 
pomiędzy kategoriami wydatków: między kategorią wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń – kwota 10 000 zł, składkami na ubezpieczenie społeczne i środkami 
na zakup materiałów i wyposażenia. 
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Ponadto proponowane zmiany dotyczą działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, na opracowanie efektu ekologicznego dla zadania „Termomodernizacja 
budynku DPS w Lisowicach” – planowana była kwota 1 500,00 zł, a faktyczne wykonanie 
wyniosło 984 zł, dlatego zaproponowano zmniejszenie planowanych na ten cel 
wydatków o 516 zł. 
Dodatkowo na zagospodarowanie odpadów po wypadkach – zmniejszenie o kwotę 
4 000 zł, a przeznaczenie jej na nasadzenia następcze i zabiegi pielęgnacyjne  
na drzewach – łączna kwota 9 516 zł.  

Zmiany uwzględnione w omawianym projekcie uchwały Rady Powiatu dotyczą zmian 
planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 
roku oraz zmian 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. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach 
w sprawie przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony referentowi 
zatrudnionemu w punkcie Poradni w Rzgowie oraz zwiększenia wymiaru zatrudnienia 
do 1 etatu. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, która wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy o pracę  
na czas nieokreślony dla referenta, który jest zatrudniony w punkcie Poradni w Rzgowie 
oraz zwiększenia wymiaru zatrudnienia do 1 etatu. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Pani Naczelnik poinformowała, że do tej pory ów pracownik był zatrudniany okresowo, 
ostatnia umowa była zawarta na 3/4 etatu (zakończenie czasu pracy o godz. 14:00),  
ale z uwagi na zwiększenie zakresu obowiązków tego pracownika, zaproponowano 
zwiększenie wymiaru zatrudnienia do 1 etatu. W takim przypadku referent pełniłby 
również funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Potrzeba powyższych zmian jest 
uzasadniona również czasem pracy tego punktu, który funkcjonuje do godz. 17:00. 
Środki na ten cel zostały zapisane w planie finansowym jednostki. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo w przedmiotowej sprawie. 
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15. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach  
w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie sprzątaczek do zamiejscowych stanowisk 
pracy w Tuszynie i Rzgowie. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, która wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie sprzątaczek  
do punktów zamiejscowych w Rzgowie i Tuszynie. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że umowy z pracownicami są zawierane na czas określony, 
dlatego każdorazowo potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu w tym zakresie.  

W punkcie w Tuszynie umowa dotyczyłaby 8 godzin średniomiesięcznie, natomiast 
w punkcie w Rzgowie byłoby to 36 godzin średniomiesięcznie. 

Stawka godzinowa w obu przypadkach wynosi 19 zł brutto. 

Środki na ten cel zostały zapisane w planie finansowym jednostki. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
przedmiotowe pismo. 

16. Rozpatrzenie wniosku rodzica w sprawie skierowania dziecka do zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
informację o wniosku rodzica dziecka zamieszkującego na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego, który wystąpił do Powiatu z prośbą o skierowanie na zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka – na podstawie opinii Poradni wystawionej w listopadzie 
2020 r. dotyczącej potrzeby realizacji tych zajęć. 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju byłyby realizowane w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.  

Dyrektor SOSW zaproponowała przydzielenie temu dziecku 1 godziny zajęć 
indywidualnych tygodniowo do realizacji po 17 stycznia 2021 roku. 

Koszt realizacji tych zajęć w takim wymiarze wyniesie około 215 zł średniomiesięcznie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 
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17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  
na 2021 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego  
rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci 
z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że jednym z zadań Powiatu jest zapewnienie 
dostępu do usług Poradni dla rodziców dzieci i uczniów słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
Pani Naczelnik przypomniała, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 
nie może świadczyć takich usług i dlatego od lat Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi 
wyznacza Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa 
Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 
86, która świadczy takie usługi dla Powiatu na mocy zawartego porozumienia. 
Aby realizować to zadanie istnieje potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu uchwały 
w sprawie zawarcia takiego porozumienia na 2021 rok z Miastem Łódź. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że z powodu rosnących kosztów wydawanych 
orzeczeń i opinii, Dyrektor PPP dokonała analizy możliwości realizacji tych świadczeń 
przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach. Doposażenie Poradni  
w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny spowodowałoby koszt  
do poniesienia przez Powiat w 2021 roku w wysokości około 100 000 zł oraz 
comiesięczny koszt związany z wynagrodzeniem specjalistów. W kolejnych latach 
ponoszone byłyby koszty głównie wynagrodzeń, ale i tak nie spowodowałyby znaczących 
oszczędności w stosunku do wydatków ponoszonych w ramach Porozumienia z Miastem 
Łódź. Istotny jest również fakt, że problemem byłoby zatrudnienie specjalistów  
do świadczenia omawianych usług przez Poradnię w Koluszkach. 

Przewidywana kwota do wydatkowania w związku z zawarciem porozumienia na 2020 r. 
wyniesie niespełna 16 tys. zł. W związku z tym zaproponowano, aby również na kolejny 
rok kalendarzowy zostało zawarte porozumienie z Miastem Łódź w sprawie wydawania 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 
niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez 
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego 
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu. 
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18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powierzenia Gminie Koluszki  
do realizacji w 2021 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano powierzenie Gminie Koluszki do realizacji w 2021 roku zadania Powiatu 
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zadanie to Gmina Koluszki będzie wykonywać za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, a na jego realizację w projekcie 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok przeznaczona jest dotacja  
w kwocie 28 000,00 zł. Podobnie jak w poprzednich latach Gmina Koluszki zamierza 
przyjąć do realizacji przedmiotowe zadanie, akceptuje również ww. kwotę dotacji. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 

19. Przedstawienie opinii Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie budżetu Powiatu na 2021 rok w części dotyczącej kultury fizycznej  
oraz w sprawie harmonogramu imprez sportowo-rekreacyjnych planowanych  
na 2021 rok – zatwierdzenie harmonogramu imprez. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w dniu 4 grudnia 2020 r. odbyło się 
posiedzenie Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która 
opiniowała projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok w części 
dotyczącej kultury fizycznej oraz harmonogram imprez sportowo-rekreacyjnych 
planowanych do realizacji na 2021 rok. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w projekcie budżetu na przyszły rok w ramach kultury 
fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 14 500 zł, w tym 11 500 zł z przeznaczeniem  
na imprezy sportowe oraz 3 000 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku. 

Powiatowa Rada Sportu wydała pozytywną opinię w tym zakresie – opinia wyrażona 
uchwałą PRS stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

W odniesieniu do harmonogramu imprez sportowych, Pani Małgorzata Szelest 
przypomniała, że na 2021 rok zaplanowano następujące imprezy, realizowane cyklicznie: 

 Impreza sportowo – rekreacyjna „Dzień Dziecka” 

 XII DYCHA Justynów – Janówka 

 XIV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza 

 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej 
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kobiet i mężczyzn 

 XV Powiatowy Rajd Pieszy szlakami powiatu łódzkiego wschodniego 

 „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej” 

 „Rzgowskie Szachowanie” Turniej szachowy  

Harmonogram imprez został zaopiniowany pozytywnie, kopia uchwały Powiatowej 
Rady Sportu w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował 
harmonogram imprez sportowo-rekreacyjnych planowanych na 2021 rok. 

20. Przedstawienie projektu Raportu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 
2019 r. z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2023 wniosków 
dotyczących Programu Ochrony Środowiska. 
(referowali: p. Grażyna Porwańska – „ATMO PROJEKT”, 
p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że przystępujemy do ostatniego etapu realizacji 
umowy nr 78/2020 zawartej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a ATMO PROJEKT 
PROJEKTOWANIE i DORADZTWO w OCHRONIE ŚRODOWISKA – firmą Pani Grażyny 
Porwańskiej, dotyczącej sporządzenia Raportu z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą 
na lata 2021 – 2023. 

Pan Naczelnik poinformował, że zgodnie z zawartą umową ww. firma została 
zobowiązana do przedstawienia Raportu Zarządowi Powiatu, a także przygotowania 
i dokonania prezentacji Programu Ochrony Środowiska Zarządowi Powiatu przed 
przedstawieniem tych dokumentów Radzie Powiatu na najbliższej Sesji. 

Pan Burzyński przypomniał, że projekty tych dokumentów były prezentowane 
Zarządowi, następnie zostały poddane procedurze uzgadniania i obecnie po dokonaniu 
tych procedur zostanie omówiony materiał przygotowany przez Panią Porwańską. 

Pani Grażyna Porwańska z firmy ATMO PROJEKT nadmieniła, że zgodnie z zawartą 
umową zostały przygotowane 3 dokumenty:  

1) Raport za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2017 –2020 z perspektywą na lata 2021 – 2023 ; 

2) projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028,  

3) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 
2025 – 2028. 
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W Raporcie wskazano następujące zagadnienia: 

 Cel przygotowania raportu, 

 Podstawa prawna sporządzenia raportu oraz okres jaki obejmuje, 

 Data i numer uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego programu 
ochrony środowiska, 

 Sposób zbierania informacji oraz ich źródła, 

 Kontrola realizacji programu, 

 Ogólna charakterystyka powiatu, 

 Gleby, 

 Wody powierzchniowe i podziemne, 

 Geomorfologia i surowce mineralne, 

 Klimat, 

 Analiza stanu środowiska na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

 Emisja zanieczyszczeń do powietrza, 

 Stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

 Emisja hałasu, 

 Gospodarka odpadami, 

 Promieniowanie elektromagnetyczne. 

Pani Porwańska nadmieniła, że większość zadań przewidzianych do realizacji, 
wskazanych w poprzednim Programie Ochrony Środowiska została wykonana. 

Omówiony przez Panią Porwańską Raport stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego dokumentu. 

21. Dokonanie prezentacji projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028. 
(referowała: p. Grażyna Porwańska – „ATMO PROJEKT”) 

Pani Grażyna Porwańska z firmy ATMO PROJEKT przedstawiła projekt Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą 
na lata 2025 – 2028. 
Projekt tego dokumentu został wcześniej poddany zapytaniu w sprawie konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jak i Państwowy Wojewódzki 
Inspektorat Sanitarny wyrazili opinię o konieczności przeprowadzenia takiej procedury  
i w swojej opinii przedstawili wymagania do Prognozy Oddziaływania na Środowisko. 

W oparciu o opinie tych organów, do projektu Programu Ochrony Środowiska została 
wykonana prognoza oddziaływania na środowisko i te dwa dokumenty zostały ponownie 
pozytywnie zaopiniowane przez RDOŚ i PWIS. 

Pani Porwańska powiedziała, że nie ma wiedzy czy opinie już dotarły. One były w naszym 
posiadaniu. 

Projekt tego dokumentu został również przedstawiony Zarządowi Województwa 
Łódzkiego i uzyskał opinię pozytywną Marszałka Województwa Łódzkiego. 
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Następnie oba te dokumenty zostały udostępnione do publicznego wglądu. 
W terminie od 17 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. istniała możliwość składania 
wniosków i zgłaszania uwag ze strony społeczeństwa. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Główne zadania zaprezentowane przez poszczególne gminy w projekcie Programu 
Ochrony Środowiska dotyczą przede wszystkim infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej 
i wodnej. Występują również inne zadania np. termomodernizacja budynków, budowa 
niewielkiej farmy fotowoltaicznej na potrzeby własne.  

Omówiony przez Panią Porwańską projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028, stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego dokumentu. 

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą 
na lata 2025 – 2028. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 
z perspektywą na lata 2025 – 2028.  

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, projekty powiatowych 
programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy 
województwa. 

Zarząd Województwa Łódzkiego uznał projekt Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 
za zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz Programem ochrony 
środowiska województwa łódzkiego i zaopiniował go pozytywnie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu. 

23. Rozpatrzenie 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 licencji systemu informacji prawnej dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 
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Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 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 licencji systemu informacji prawnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że na rynku funkcjonują dwie firmy, które oferują systemy 
informacji prawnej, spełniające oczekiwania Starostwa.  
Dotychczas korzystano z oferty firmy Wolters Kluwer w ramach umowy zawartej  
na okres 12 miesięcy – system jest dostępny dla ponad 100 użytkowników.  
Obecnie oferta tej firmy na okres 24 miesięcy opiewa na kwotę 37 313,28 zł brutto. 
Druga firma (Legalis) zaoferowała system informacji prawnej za cenę 26 937 zł na okres 
24 miesięcy – firma nie oferuje dostępu do systemu online. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
przedmiotowy wniosek. 

Decyzja o wyborze dostawcy tej usługi powinna zostać podjęta do końca 2020 roku. 

24. Rozpatrzenie 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 przedłużenia serwisu pogwarancyjnego dla potrzeb  
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz na zakup dodatkowych dwóch licencji UPK  
oraz oprogramowania Środki Trwałe – ewidencja wyposażenia, środków trwałych 
oraz ich umorzeń. 
(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 przedłużenia serwisu 
pogwarancyjnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz na zakup 
dodatkowych dwóch licencji UPK oraz oprogramowania Środki Trwałe – ewidencja 
wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w dniu 31 grudnia 2020 r. upływa termin 
obowiązywania umowy z firmą „PROINFO” na serwis pogwarancyjny oprogramowania 
finansowo-księgowego dotyczący korzystania z oprogramowania „Pakiet dla 
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Administracji” oraz programu „Kadry i płace”.  

Z programu korzysta obecnie Wydział Finansowo –Księgowy i Wydział Organizacyjny, 
jest on udostępniany również jednostkom organizacyjnym. Nadmieniła, że koszt 
odnowienia licencji stanowi 1/3 kwoty bazowej oprogramowania i wynosi 16 088 zł. 

Dodatkowo Wydział FK wnioskował o udostępnienie tego programu dla 2 stanowisk 
pracy i likwidację jednego modułu. Koszt zakupu oprogramowania dla dodatkowych 
2 stanowisk wyniesie 1 771 zł. 

Ponadto zaproponowano zakup modułu do ewidencji wyposażenia, środków trwałych 
i umorzeń dla usprawnienia działań inwentaryzacyjnych, a jego koszt wynosi 6 138,00 zł. 

Łączny koszt związany z przedłużeniem serwisu pogwarancyjnego, zakupem 
dodatkowych dwóch licencji UPK i oprogramowania Środki Trwałe – ewidencja 
wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń wyniesie 23 997,20 zł brutto. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie serwisu pogwarancyjnego, zakup 
dodatkowych 2 licencji UPK i oprogramowania Środki Trwałe. 

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania 
niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 
(referował p. Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu ZKiB) 

Pan Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań 
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. 

Pan Kierownik poinformował, że kwota dotacji będzie pokrywała koszt wynagrodzenia 
członków Powiatowej Komisji Lekarskiej jak również badań, które będą wykonywane  
w trakcie zaplanowanej na 2021 rok kwalifikacji wojskowej. 

Pan Arkadiusz Niecka dodał, że ostateczne terminy kwalifikacji wojskowej w 2021 roku 
nie zostały jeszcze ustalone przez Wojewodę Łódzkiego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 1022/2020 z dnia  
13 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia 
publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bankowa 
obsługa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że w dniu 13 listopada 2020 r. została przez Zarząd Powiatu 
podjęta uchwała Nr 1022/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia 
publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bankowa 
obsługa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 

Pierwotnie procedura przetargu przewidywała okres realizacji zamówienia w ciągu 5 lat, 
jednak z powodu bardzo wysokich kosztów proponowanych za obsługę bankową  
w innych jednostkach samorządu terytorialnego, zrezygnowano z tak długiego terminu. 
W związku z tym Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na uchylenie uchwały własnej Nr 1022/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął 
w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 25 do protokołu. 

27. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 

Nie zgłaszano spraw różnych. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach: 
a) w sprawie przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony referentowi 

zatrudnionemu w punkcie Poradni w Rzgowie oraz zwiększenia wymiaru 
zatrudnienia do 1 etatu; 

b) w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie sprzątaczek do zamiejscowych 
stanowisk pracy w Tuszynie i Rzgowie. 

2) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek rodzica w sprawie skierowania dziecka 
do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 2020/2021. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie budżetu Powiatu na 2021 rok w części dotyczącej kultury 
fizycznej oraz w sprawie harmonogramu imprez sportowo-rekreacyjnych planowanych 
na 2021 rok. Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram imprez. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem Raportu za okres od 1 stycznia 2018 roku  
do 31 grudnia 2019 r. z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2023 
wniosków dotyczących Programu Ochrony Środowiska. 

5) Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028. 

6) 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 przedłużenia serwisu pogwarancyjnego dla potrzeb Starostwa 

Powiatowego w Łodzi oraz na zakup dodatkowych dwóch licencji UPK  
oraz oprogramowania Środki Trwałe – ewidencja wyposażenia, środków trwałych 
oraz ich umorzeń, 

b) w zakresie zakupu licencji systemu informacji prawnej dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 
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7) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w 2021 r.; 

b) w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku; 

c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2020; 

d) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023; 

e) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 

f) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2021 rok porozumienia z Miastem Łódź 
w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń  
o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności 
do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, 
al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86; 

h) w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2021 roku zadania w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

i) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028; 

j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim 
dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych 
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 

8) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1068/2020 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 - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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b) Nr 1069/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2020 (na podstawie wniosku: Dyrektora PCPR, Wydziału EiSS) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1070/2020 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 jednostek: I LO,  
ZS Nr 1, ZS Nr 2, PCPR) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1071/2020 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: ZS nr 1, ZS nr 2, DPS w Lisowicach, PCPR, PUP Łódź – Wschód) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1072/2020 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 1022/2020 z dnia  
13 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia 
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publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści 
ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

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 

Andrzej Opala    …………...………………………….. 

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

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


