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PROTOKÓŁ NR 136/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 12 maja 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. 
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. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

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

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 135/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

 (referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym 
w zastępstwie Skarbnika Powiatu, przedstawiła propozycję upoważnienia Pana Starosty 
i Pani Wicestarosty do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej w Łodzi w sprawie przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi środków w wysokości 20.000,00 zł 
na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 
Jest to konsekwencją Uchwały Nr XXX/281/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 
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Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 
9.130,00 w zakresie zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej  

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej przez: Starostwo Powiatowe w Łodzi i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie dwóch decyzji 
Wojewody Łódzkiego. Zmiany dotyczą Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 
75045 Kwalifikacja wojskowa oraz Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 (dotyczy PCPR). 

 (referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1213/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 maja 2021 
roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, Pani Olga 
Skrzypińska przedstawiła propozycję zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 
w Łodzi: 
1) po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych i zadań realizowanych  

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; 
2) po stronie wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej 
oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie 
wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie dwóch decyzji 
Wojewody Łódzkiego; dotyczą Działu 750, rozdziału 75045 i Działu 853, rozdziału 85395. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych. 
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Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 
Technika i rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2021 (dotyczy ZS nr 1). 

 (referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1215/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 maja 2021 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję zmian w planie finansowym Zespołu 
Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 801, rozdziałów: 80115, 80117 i zostają 
dokonane na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy:  
ZS nr 1, ZS nr 2, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję dokonania zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 po stronie wydatków dla: 
1) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
3) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 

rozdziału 75095 Pozostała działalność; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 

Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 
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3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze i Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 
do protokołu. 

10. Przedstawienie pisma Urzędu Miejskiego w Koluszkach dotyczącego utworzenia 
i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych 
w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych odczytała 
treść pisma Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w którym odniesiono się do propozycji 
utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych 
specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach. 

W odpowiedzi na pismo z Wydziału EiSS, zastępca Burmistrza poinformowała, 
że Burmistrz Koluszek nie podejmie inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie,  
a złożona w dniu 7 maja br. propozycja utworzenia oddziałów przedszkolnych 
specjalnych w SP Nr 3 w Koluszkach jest dla samorządu gminnego zaskoczeniem. 

Wskazano, że w ostatnim okresie mieszkańcy nie zgłaszali do Burmistrza Koluszek  
takich potrzeb oraz nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie. Ponadto nie została 
przeprowadzona analiza potrzeb z mieszkańcami Gminy, a także nie skonsultowano 
takiej propozycji z dyrektorami przedszkoli, dla których Gmina Koluszki jest organem 
prowadzącym. 

Zaznaczono, że Gmina Koluszki podjęła już działania zmierzające do zapewnienia 
dzieciom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowania 
przedszkolnego tj. utworzone zostały dwa oddziały w Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach, 
które zapewniają wychowankom z niepełnosprawnościami fachową opiekę oraz 
wychowanie i w ocenie władz Gminy zaspokajają potrzeby mieszkańców w tym zakresie. 

Ponadto także w innych przedszkolach – Przedszkolu Nr 1 w Koluszkach, Przedszkolu 
Nr 2 w Koluszkach oraz Przedszkolu w Gałkowie Dużym, wychowaniem przedszkolnym 
objęto dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Łącznie jest to 16 dzieci, którym fachowej pomocy udziela wykwalifikowana kadra – 
prawie wszyscy nauczyciele przeszli kursy i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem  
z niepełnosprawnościami lub ukończyli studia nadające kwalifikacje w tym zakresie. 
Podkreślono, że udało się tego dokonać m.in. pozyskując środki finansowe  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach pozyskanych środków oddziały 
przedszkolne zostały doposażone także w profesjonalny sprzęt do pracy z dziećmi  
z niepełnosprawnościami. 
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Mając na względzie te informacje, władze Gminy Koluszki uważają, że oferta Gminy 
Koluszki zabezpiecza potrzeby mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego 
dzieci niepełnosprawnych i na chwilę obecną nie widzą potrzeby jej uzupełnienia  
o oddziały przedszkolne specjalne w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że bez zawarcia porozumienia z Gminą nie jest możliwe 
utworzenie i prowadzenie przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych 
specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach. 

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zapytała, czy Gmina 
Koluszki ponosiłaby dodatkowe koszty w związku z utworzeniem takich oddziałów? 

W odpowiedzi Pani Szelest nadmieniła, że w przypadku prowadzenia oddziałów 
przedszkolnych przez Powiat, Gmina Koluszki nie ponosiłaby żadnych kosztów. 
Zobowiązania finansowe byłyby jedynie po stronie organu prowadzącego, natomiast 
w przypadku prowadzenia takich oddziałów przez Gminę, otrzymałaby część oświatową 
subwencji ogólnej na uczniów i ponosiłaby koszty. 

Pani Wicestarosta dodała, że koszt po stronie Powiatu w 2021 roku dotyczyłby 
dostosowania pomieszczenia i jego wyposażenia oraz wynagradzania nauczycieli 
w oddziale przedszkolnym przez 4 miesiące br. (łącznie około 60 tys. zł). 

W zaistniałej sytuacji Powiat Łódzki Wschodni nie ma możliwości utworzenia 
i prowadzenia oddziałów przedszkolnych specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Koluszkach. Ewentualnie byłoby to możliwe, gdyby inna Gmina 
wyraziła wolę współpracy w tym zakresie. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/274/2021 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 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 2021. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła 
projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 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 2021. 

Zmiany są następstwem przyjęcia w dniu 2 marca 2021 r. przez Zarząd Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych decyzji o stosowaniu stanowiska 
Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczącego 
kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z którym dofinansowanie 
ze środków własnych samorządu w kosztach działania warsztatów terapii zajęciowej 
winno się odnosić tylko do środków Funduszu przekazywanych wg algorytmu. 
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W związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia udziału Powiatu do 10,85 % kosztów 
i zaproponowano zaktualizowanie zapisów ww. uchwały Rady Powiatu i upoważnienie 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Koluszkach, ul. Pomorska 5, 
w sprawie przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021 
w wysokości 10,85 % kosztów (poprzednio 10,05 %). 

Zaproponowano również dostosowanie wysokości kosztów działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w roku 2021 dla części – dotacja podmiotowa z dochodów Powiatu 
w wysokości 10,85 % kosztów, co stanowi kwotę 132 077,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podpisanie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów 
uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w warsztatach terapii zajęciowej 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa 
12 mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w warsztatach terapii zajęciowej na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

W ramach tego porozumienia, Powiat Tomaszowski zostaje zobowiązany do ponoszenia, 
w wysokości 10 % kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatu.  

Wysokość kosztów rehabilitacji na rok 2021 w przeliczeniu na 1 uczestnika warsztatu, 
mieszkańca powiatu tomaszowskiego zostaje ustalona w kwocie 2 434,00 zł. 

Łączna wysokość kosztów rehabilitacji, ponoszona przez Powiat Tomaszowski w 2021 r  
wynosi 29 208,00 zł. 

Koszty rehabilitacji będą ponoszone przez Powiat Tomaszowski transzami kwartalnymi, 
po uprzednim wystawieniu przez Powiat Łódzki Wschodni noty księgowej. 
Porozumienie obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o podpisaniu przedmiotowego porozumienia. 

13. Podpisanie porozumienia z Powiatem Brzezińskim w sprawie ponoszenia kosztów 
uczestnictwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, w warsztatach terapii 
zajęciowej na terenie powiatu brzezińskiego. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Powiatem Brzezińskim w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa 2 mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschodniego, w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu 
brzezińskiego. 

W porozumieniu zostają określone zasady pokrywania przez Powiat Łódzki Wschodni 
kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w warsztacie terapii 
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zajęciowej na terenie powiatu brzezińskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Ustalono kwotę dofinansowania uczestnictwa 1 osoby w 2021 r. w wysokości 2 412 zł, 
zatem Powiat będzie zobowiązany do dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników, 
w łącznej wysokości 4 824 zł. 

Koszty rehabilitacji będą ponoszone przez Powiat Łódzki Wschodni transzami 
kwartalnymi, po otrzymaniu noty księgowej. 

Porozumienie obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o podpisaniu 
porozumienia w przedmiotowej sprawie. 

14. Przedstawienie informacji o zmianach świadczeń w zakresie pieczy zastępczej. 
 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak poinformowała o obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń 
przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz 
wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.  

W związku z tym, na podstawie tego obwieszczenia, od dnia 1 czerwca 2021 roku 
wysokości przyznawanych świadczeń ulegną zmianie, w następujący sposób: 

1) Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde 
umieszczone dziecko, będzie przysługiwać świadczenie na pokrycie kosztów jego 
utrzymania, nie niższe niż 746 zł miesięcznie (było 694 zł) w przypadku dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz nie niższe niż 1131 zł 
miesięcznie (było 1052 zł) w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie 
zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu 
dziecka; 

2) Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie przysługiwać dodatek 
nie niższy niż 227 zł miesięcznie (było 211 zł) na pokrycie zwiększonych kosztów 
utrzymania tego dziecka; 

3) Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich będzie 
przysługiwać dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie (było 211 zł) 
na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka; 

4) Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki, przyznawanej osobie 
usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę: w szkole, w zakładzie kształcenia 
nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym 
programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, 
będzie wynosić nie mniej niż 566 zł miesięcznie (było 526 zł); 

5) Wysokość pomocy na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej 
opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną wynosić będzie nie mniej niż 3 730 zł 
(było 3 470 zł), jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat; 
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6) Wysokość pomocy na usamodzielnienie w przypadku osoby usamodzielnianej 
opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, 
rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną 
placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, będzie wynosiła: 

a) nie mniej niż 7 458 zł (było 6 939 zł) jeżeli przebywała w pieczy zastępczej 
przez okres powyżej 3 lat, 

b) nie mniej niż 3 730 zł (było 3 470 zł) jeżeli przebywała w pieczy zastępczej 
przez okres od 2 do 3 lat, 

c) nie mniej niż 1 865 zł (było 1 735 zł) jeżeli przebywała w pieczy zastępczej 
przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku; 

7) Wysokość pomocy na zagospodarowanie wypłacanej jednorazowo, nie później  
niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, będzie wynosić  
nie mniej niż 1 695 zł (było 1577 zł), a w przypadku osoby legitymującej się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności będzie 
wynosić nie mniej niż 3 390 zł (było 3 154 zł). 

Biorąc pod uwagę ilość obecnie wypłacanych świadczeń, oszacowano, że po tym 
zwiększeniu w 2021 roku będzie konieczne wydatkowanie na ten cel dodatkowo kwoty 
75 388 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

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

 rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-11 maja 2021 r., 

 liczby wolnych miejsc pracy oraz najbardziej poszukiwanych pracowników, 

 informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca, 
– wniosków 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. 

Wskazano łączną kwotę wydatkowanych środków: 37 673 366,29 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Miejskiego w Koluszkach dotyczącym 
utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych 
specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach. 

2) Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXIX/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 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 2021. 

3) Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z Powiatem Tomaszowskim w sprawie 
ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego, 
w warsztatach terapii zajęciowej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

4) Zarząd Powiatu podpisał porozumienie z Powiatem Brzezińskim w sprawie ponoszenia 
kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, w warsztatach 
terapii zajęciowej na terenie powiatu brzezińskiego. 

5) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o zmianach świadczeń w zakresie pieczy 
zastępczej. 

6) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1212/2021 w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1213/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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c) Nr 1214/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 (dotyczy PCPR)  
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1215/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1216/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 (dotyczy ZS nr 1) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

f) Nr 1217/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 
(dotyczy: ZS nr 1, ZS nr 2, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


