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PROTOKÓŁ NR 120/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 21 stycznia 2021 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 119/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu fotograficznego  
„Zima w Powiecie Łódzkim Wschodnim”. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji poinformował 
o zamiarze ogłoszenia konkursu fotograficznego „Zima w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim”.  

Pan Kierownik nadmienił, że po ostatnim konkursie fotograficznym, zorganizowanym  
w sezonie letnim stwierdzono, że jest to dobra inicjatywa, mieszkańcy powiatu chętnie 
wykazują aktywność i przysyłają zdjęcia z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 
W związku z tym przedstawiono projekt uchwały Zarządu Powiatu w przedmiotowej 
sprawie. Tematem Konkursu jest wykonanie interesującej fotografii z terenu powiatu 
odzwierciadlającej piękno przyrody – krajobraz w porze zimowej. 

Pięciu Laureatów Konkursu, otrzyma nagrody rzeczowe w postaci pakietów materiałów 
promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął regulamin 
konkursu i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia częściowej obsługi Międzyszkolnej 
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Szkole Podstawowej nr 1  
w Koluszkach przez pracownika I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
wyniki rozmów w sprawie prowadzenia Międzyszkolnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-
Pożyczkowej w Szkole Podstawowej nr 1.  
Pani Naczelnik przypomniała, że obsługa tej kasy przez wiele lat była prowadzona  
w I  Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach w ramach 1/4 etatu przyznanego do tego 
celu. Następnie, w 2020 roku z przyczyn losowych etat ten został zlikwidowany. 
Pani Szelest podkreśliła, że zapewnienie tej obsługi jest konieczne i potrzebne  
ze względu na potrzeby szkół z terenu gminy Koluszki, w tym szkół prowadzonych  
przez Powiat Łódzki Wschodni. W związku z tym rozmawiano z p.o. Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach, proponując, aby obsługa Międzyszkolnej Pracowniczej 
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej odbywała się w I LO ze względu na doświadczenia 
pracownika liceum, który pomagał przy obsłudze tej Kasy. 
Ponadto cała dokumentacja z tym związana znajduje się w I LO. Zaproponowano 
przyznanie wynagrodzenia za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w kwocie 400 zł. 

W odpowiedzi p.o. Dyrektora I LO zaakceptowała prowadzenie KZP za 500 zł brutto. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie 
prowadzenia częściowej obsługi Międzyszkolnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-
Pożyczkowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach przez pracownika I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach, za wynagrodzenie w kwocie zaproponowanej przez 
p. o. Dyrektora ILO. 

6. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 
położoną w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, oznaczoną jako działki nr 304/7 i 135/4 
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przez Gminę Tuszyn. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował o wystąpieniu Burmistrza Tuszyna skierowanym do Zarządu Powiatu, 
który w związku z planowaną przez Gminę Tuszyn realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa 
ulicy Tylnej w Mąkoszynie gm. Tuszyn” wystąpił do właściciela nieruchomości  
o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w gminie Tuszyn, 
obręb Mąkoszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304/7 i 135/4 
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.  
Kopia wystąpienia Gminy Tuszyn stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że 2 działki są własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
dla których w księdze wieczystej ujawniono prawo własności tych nieruchomości. 
Działka 135/4 o powierzchni 1,6113 ha została nabyta na mocy decyzji Wojewody 
Łódzkiego, natomiast działka nr 304/7 o powierzchni 0,0303 ha powstała na podstawie 
podziału dokonanego na wniosek byłego właściciela tej nieruchomości. 
Pan Biliński nadmienił, że obie działki znajdują się w pasie drogi powiatowej ulicy 
Wspólnej, a planowana inwestycja jest prostopadła do ul. Wspólnej w Mąkoszynie  



str. 3 

 

(ul. Tylna). Wlot na drogę powiatową ma się odbywać poprzez dwie ww. działki, dlatego 
Gmina wystąpiła o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na dysponowanie nieruchomością położoną w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, 
oznaczoną jako działki nr 304/7 i 135/4 z przeznaczeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego przez Gminę Tuszyn. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o ustalenie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących  
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021. Plan finansowy przedstawia się następująco: 
1) w ramach dochodów: w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75816 Wpływy 

do rozliczenia, § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota: 2 120 726,00 zł; 

2) w ramach wydatków: w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała 
działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 
„Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat 
Terapii Zajęciowej – etap II" – kwota: 2 120 726,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że Zarząd Powiatu wyrażał zgodę  
na przyznanie w określonej liczbie godzin nauczania indywidualnego w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach, na okres pierwszego semestru w roku szkolnym 
2020/2021, tj. do dnia 15 stycznia 2021 roku. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, termin został przedłużony 
do dnia 29 stycznia 2021 r., dlatego należy również przedłużyć okres obowiązywania 
tego aneksu. 
Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w tej sprawie. 

b) Pan Arkadiusz Niecka–Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie 
materiałów ochronnych do Domów Pomocy Społecznej. 
Z związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa związanego z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej 
mieszczących się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, planowane jest 
przekazanie zestawów ochronnych do: Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, 
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Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Domu Pomocy Społecznej 
Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach. 
Przekazane zostaną m.in. maseczki ochronne, kombinezony ochronne, ochraniacze 
na obuwie, czepki pielęgniarskie, okulary ochronne, płyn do dezynfekcji. 
Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonym wystąpieniu, 
stanowiącym załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie tych materiałów. 

c) Pani Skarbnik przedstawiła roczne sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych 
środków budżetowych, dokonanych od 1 stycznia 2020 roku.  
W okresie sprawozdawczym założone było 9 lokat, a dochody uzyskane  
z oprocentowania lokat w 2020 roku wyniosły 56 798,36 zł. Pani Skarbnik dodała, 
że od dnia 20 lipca 2020 roku nie dokonywano kolejnych lokat z uwagi na niewielkie 
bądź zerowe oprocentowanie. 
Sprawozdanie z lokat stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przedstawiono również ewidencję lokat terminowych w latach 2016 – 2020. 

Przedłożone zestawienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

d) Pani Skarbnik przedstawiła pisma przekazane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 
– rejestracji osób bezrobotnych; 
– złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu legalnej pracy 

cudzoziemca; 
– wnioskach o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 

wsparciu udzielonym przedsiębiorcom; 
– wniosków w naborze o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników; 

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

Łączna kwota wydatkowanych środków wg stanu na dzień 11 stycznia 2021 r. 
wynosiła 32 873 521,16 zł, a wg stanu na dzień 20 stycznia 2021 r. wynosiła 
33 559 742,26 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w pismach PUP Łódź – Wschód, które 
stanowią załączniki nr. 9 – 10 do protokołu. 

e) Pan Starosta na prośbę Pani Klaudii Zaborowskiej – Gorzkiewicz – Członka Zarządu 
Powiatu, przedstawił informacje na temat szczepienia przeciwko COVID-19 wśród 
mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej. 

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

1) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie prowadzenia częściowej obsługi 
Międzyszkolnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Szkole Podstawowej  
nr 1 w Koluszkach przez pracownika I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

2) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością 
położoną w gminie Tuszyn, obręb Mąkoszyn, oznaczoną jako działki nr 304/7 i 135/4  
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przez Gminę Tuszyn. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1091/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu fotograficznego „Zima  
w Powiecie Łódzkim Wschodnim” – 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. 

b) Nr 1092/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 – 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 …………...………………………….. 


