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PROTOKÓŁ NR 138/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 20 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 137/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa 
pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii 
Zajęciowej – etap II. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
poinformowała, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno 
– biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II (oznaczenie 
sprawy Or.272.1.3.2021) oraz wyłonieniem wykonawcy i zawarciem umowy na realizację 
przedmiotowego zadania, przedstawia do zatwierdzenia protokół z niniejszego 
postępowania. 
Pani Dyrektor przypomniała, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru 
oferty złożonej przez PESTIM Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, Ruda Bugaj 71H, 
jako najkorzystniejszej z kwotą za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 
1 752 566,22 zł. Termin realizacji zadania: do 15 listopada 2021 roku. 
Pani Łużniak dodała, że na terenie obiektu zagospodarowano przestrzeń do ćwiczeń 
fitness, zbudowano i ustawiono altany. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
protokół z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach za rok 2020. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w której 
zaproponowano przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem” za 2020 r. oraz pozytywną ocenę działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach. 

Pani Dyrektor nadmieniła, że zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, 
jednostka prowadząca warsztat składa Powiatowi roczne sprawozdanie z działalności 
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu. 

W sprawozdaniu przedstawiono m.in. informacje dotyczące form i metod pracy 
realizowanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Koluszkach w czasie trwania pandemii 
koronawirusa oraz procedur reżimu sanitarnego przygotowanej dla WTZ w Koluszkach 
w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2. 

Sprawozdanie jest podstawą do dokonania przez Powiat corocznej oceny działalności 
warsztatu w oparciu o przedłożone sprawozdanie oraz przeprowadzone przez PCPR 
postępowanie sprawdzające. 

Pani Dyrektor zaproponowała, aby ocenić pozytywnie działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Razem”. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej 
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w sprawozdaniu stanowiącym załącznik 
do niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)” – oznaczenie 
sprawy Or.272.1.4.2021 oraz w związku z wyłonieniem wykonawcy i zawarciem  
umowy na realizację przedmiotowego zadania, przedstawia do zatwierdzenia protokół 
z niniejszego postępowania. 

Pan inspektor poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru 
oferty złożonej przez „JAGEZ” Firma Transportowo Usługowa Zdzisław Jagiełło, 
93-331 Łódź, ul. Kurczaki 43 m 35, jako najkorzystniejszej z kwotą za wykonanie 
przedmiotu zamówienia w wysokości 553 555,34 zł. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
protokół z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie 
chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania 
z drogą nr 1186E”. 

 (referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko poinformował, że w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie 
chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania  
z drogą nr 1186E” – oznaczenie sprawy Or.272.1.5.2021 oraz wyłonieniem wykonawcy 
i zawarciem umowy na realizację tego zadania, przedstawia do zatwierdzenia protokół 
z niniejszego postępowania. 

Pan inspektor poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru 
oferty złożonej przez STRADA s.c. Adam Olczak, Łukasz Piątek, ul. J. Tuwima 3/10,  
97-300 Piotrków Trybunalski, jako najkorzystniejszej z kwotą za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w wysokości 329 271,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą  
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap I – opracowanie projektu modernizacji”. 
(referowała p. Justyna Królikowska – p.o. Kierownika Referatu PODGiK) 

Pani Justyna Królikowska – p.o. Kierownika Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w imieniu Komisji Przetargowej powołanej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze 
powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH etap I – opracowanie projektu modernizacji” wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyniku przedmiotowego postępowania. 

W ramach tego postępowania oferty złożyło 6 firm. 

Zaproponowano dokonanie wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: Szymon Czyża, 
Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c., 10-698 Olsztyn 
ul. Złota 14 lok. 25, jako najkorzystniejszej z kwotą za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w wysokości 69 495,00 zł. 

Ponadto zaproponowano odrzucenie oferty Konsorcjum Firm: Lider – Geores sp. z o.o., 
35-064 Rzeszów ul. Targowa 3; Partner – „PROGEO KATOWICE” M. Rogala-Szczepańska, 
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M. Nowak, Spółka jawna, 40-160 Katowice Aleja Korfantego 79, na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(oferta podlega odrzuceniu ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił 
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia). 

Kopia wniosku Komisji Przetargowej skierowanego do Zarządu Powiatu, stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

Pani Wicestarosta dodała, że termin wykonania zamówienia w ramach pierwszego etapu 
został wyznaczony do końca lipca 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wynik przedmiotowego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Pytlosowi pełnomocnictwa  
do działania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przed Urzędem Dozoru 
Technicznego w sprawach związanych ze zgłoszeniem urządzenia podlegającego 
dozorowi technicznemu. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała, że w związku z potrzebą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego  
pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Koluszkach”, niezbędne jest uzyskanie decyzji z Urzędu Dozoru Technicznego, 
dopuszczającej do użytkowania to urządzenie.  

Zgodnie z zawarta umową z Wykonawcą – Firma Handlowa „ARTMED" J. Sienkiewicz,  
A. Kęsy Spółka jawna z Tomaszowa Mazowieckiego, wszystkie czynności związane 
z uzyskaniem dokumentacji mają być podjęte przez Wykonawcę.  

Ze względu na fakt, że wskazana osoba będzie działać w imieniu Powiatu, istnieje 
potrzeba udzielenia pełnomocnictwa Panu Mateuszowi Pytlosowi – przedstawicielowi 
podwykonawcy – firmy „Schindler Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Postępu 12 A, 02-676 Warszawa, do działania w imieniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przed Urzędem Dozoru Technicznego w sprawach związanych 
ze zgłoszeniem urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa 
Panu Mateuszowi Pytlosowi i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 
do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2021 roku na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela 
pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania  
ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela: „dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami 
pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu  
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich 
emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.”. 

 W związku z powyższym zaproponowano ustalenie wysokości odpisu w 2021 roku  
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty  
oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 
uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w kwocie 1.664,37 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił wysokość 
odpisu w 2021 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w proponowanej 
kwocie i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka z powiatu tomaszowskiego, na zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane w roku szkolnym 2021/2022 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie 6-letniego 
dziecka z powiatu tomaszowskiego, na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, 
realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach.  

Pani Naczelnik dodała, że dziecko uczestniczy w tych zajęciach w bieżącym roku 
szkolnym. Zaproponowano przyjęcie dziecka na zajęcia grupowe, co nie będzie 
generowało dodatkowych kosztów, ponieważ dołączy do istniejącej grupy.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu 
dziecka z powiatu tomaszowskiego, na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, 
realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w SOSW w Koluszkach. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka z powiatu tomaszowskiego, na zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne, realizowane w roku szkolnym 2021/2022 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie dziecka 
z powiatu tomaszowskiego, na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne, 
realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Koluszkach. 

Starosta Tomaszowski złożył w tej sprawie wniosek, poprzedzony podaniem rodziców 
dziecka, o przyjęcie na te zajęcia prowadzone indywidualnie. 

Biorąc pod uwagę liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach w SOSW, od września 2021 r. 
koszty zajęć tego dziecka pokryte będą z subwencji na 2021 rok. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyjęciu dziecka z powiatu tomaszowskiego, na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
indywidualne, realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w SOSW w Koluszkach. 

13. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dwojga dzieci z powiatu łódzkiego wschodniego 
do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Koluszkach, na rok szkolny 2021/2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie dwojga  
dzieci z powiatu łódzkiego wschodniego do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej 
funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, na rok 
szkolny 2021/2022. 

Na wniosek rodziców istnieje potrzeba przyjęcia tych dzieci posiadających orzeczenia 
o niepełnosprawności w stopniu lekkim do klasy pierwszej i klasy drugiej w ramach 
utworzonego w arkuszu organizacji roku szkolnego 2021/2022 zespołu klasowego.  

Pani Naczelnik dodała, że w przypadku takiego stopnia niepełnosprawności maksymalna 
liczba dzieci w zespole klasowym wynosi 16 osób, a obecnie zaplanowanych w arkuszu 
do niego 5 dzieci, zatem nie ma przeciwskazań do przyjęcia kolejnych dwojga dzieci. 

Przyjęcie tych dzieci nie będzie generowało dodatkowych kosztów. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu 
dwojga dzieci z powiatu łódzkiego wschodniego do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej 
funkcjonującej w SOSW w Koluszkach, na rok szkolny 2021/2022. 

14. 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) 

Pani Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym 
w zastępstwie Skarbnika Powiatu, przedstawiła propozycję dokonania zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę 13 283,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.96.2021 z dnia 10 maja 2021 roku i dotyczą  
Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85334 Pomoc 
dla repatriantów.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy PCPR). 

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

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1230/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 maja 
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję dokonania zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów  
oraz dokonania zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą Działu 853, rozdziału 85334 i zostają 
dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.96.2021 z dnia 
10 maja 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Skarbnika Powiatu). 

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

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję dokonania zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy, rozdziału 85395 Pozostała 
działalność i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Skarbnika 
Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy PUP Łódź – Wschód). 

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

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1232/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 maja 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
Pani Olga Skrzypińska przedstawiła propozycję dokonania zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych  
oraz dokonania zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 
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po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 853, rozdziału 85333, rozdziału 85395  
i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Skarbnika Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu. 

18. 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: 
KP PSP, DPS w Lisowicach, PCPR, DDP, PUP Łódź – Wschód, ZS nr 1, SOSW). 

 (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 dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 po stronie wydatków dla: 
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 
3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i własnych; 
4) Dziennego Domu Pomocy w zakresie zadań własnych; 
5) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych; 
6) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
7) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność; 
2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 
4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 

85203 Ośrodki wsparcia, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 
5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy;  
6) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze 
7) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
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4) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
5) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
6) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć 
realizowanych w latach 2021 – 2024, przedstawionych w załącznikach do Uchwały  
Nr XXVII/263/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2021 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 181.168,60 zł.  

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania środków w wysokości 100.000,00 zł z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku z ogłoszonym stanem 
epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2; 

2) naliczenia kar od osób fizycznych za wycinkę drzew i wprowadzenia do budżetu 
Powiatu kwoty 23.873,00 zł; 

3) zwiększenia o kwotę 17.000,00 zł planu dochodów realizowanych przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w związku z podpisaniem umów 
z gminami Brzeziny, Jeżów, Głuchów, Budziszewice i Ujazd na świadczenie dowozu 
dzieci niepełnosprawnych ruchowo do Ośrodka; 

4) wpływów z tytułu przepadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie 
postanowień sądowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.068,00 zł; 

5) zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł planu dochodów z tytułu wpływów za zajęcie 
pasa drogowego; 

6) decyzji Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących w wysokości 9.191,00 zł; 

7) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 11.036,60 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 569.168,60 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 181.168,60 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
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a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6.960,00 zł, 
b) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 13.222,00 zł, 
c) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 20.218,00 zł, 
d) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 11,60 zł, 
e) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 100.400,00 zł, 
f) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 

o kwotę 21.863,00 zł, 
g) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 17.000,00 zł, 
h) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 4.065,00 zł, 
i) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 

23.873,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 388.000,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 351.493,28 zł – 

zwiększenie obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika 
w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”, 

b) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 388.000,00 zł – 
zwiększenie obejmuje dotację celową dla Gminy Koluszki na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej  
w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” w związku z niewykorzystaniem środków  
w wysokości 388.000,00 zł przyznanych na ten cel w roku 2020 – zadanie ujęte 
w wykazie przedsięwzięć, 

c) działu 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 351.493,28 zł – 
zmniejszenie obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii 
Zajęciowej – etap II” – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć. 

Wprowadzone zmiany rzutowały na wynik budżetu w 2021 roku, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 9.926.284,23 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 388.000,00 zł. 

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami w ramach wydatków majątkowych 
dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2021. 

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

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano dokonanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2021 rok. 
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Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 171.977,60 zł i planu wydatków 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 559.977,60 zł, 
poprzez: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 171.977,60 zł oraz zwiększenie 
wydatków majątkowych o kwotę 388.000,00 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 9.926.284,23 zł, który zostanie 
sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz dokonanie zwiększenia planu przychodów 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 388.000,00 zł z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych. 

Zaproponowano dokonanie zmiany: 
a) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2021 r., 
b) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 

roku, 
c) planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w 2021 r. 
przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Proponowane zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z poniższych 
okoliczności: 

1) przyznania środków w wysokości 100.000,00 zł z PFRON w ramach Modułu IV 
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w związku 
z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2; 

2) naliczenia kar od osób fizycznych za wycinkę drzew i wprowadzenia do budżetu 
Powiatu kwoty 23.873,00 zł;  

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez SOSW w Koluszkach o kwotę 
17.000,00 zł w związku z podpisaniem umów z gminami Brzeziny, Jeżów, Głuchów, 
Budziszewice i Ujazd na świadczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo 
do Ośrodka; 

4) wpływów z tytułu przepadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie 
postanowień sądowych i zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.068,00 zł;  

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa 
drogowego; 

6) przeprowadzonej analizy realizacji budżetu i przewidywanego wykonania przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i zwiększenia planu dochodów o kwotę 
4.465,00 zł, m.in. z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej, opłaty rodzica 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz rozliczeń składek ZUS; 

7) naliczenia kar od osób fizycznych za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu 
pojazdu i zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.800,00 zł; 

8) wpływów w wysokości 2.760,00 zł z tytułu rejestracji jednostek pływających; 
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9) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą 
w Koluszkach o kwotę 11,60 zł z tytułu wpływów z opłat (kosztów upomnień). 

Proponowane zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków 

obejmują: 

1) zwiększenie dotacji celowej o kwotę 388.000,00 zł dla Gminy Koluszki na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej 
w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” w związku z niewykorzystaniem przedmiotowej 
kwoty przyznanej na powyższy cel w roku 2020;  

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z przyznaniem 
środków z PFRON na realizację zadań w ramach programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi” przez 
a) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 61.130,00 zł, 
b) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – 29.274,00 zł, 
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 6.296,00 zł, 
d) Dzienny Dom Pomocy – 3.300,00 zł; 

3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.873,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia 
zastępcze; 

4) zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.668,00 zł w grupie „zadania statutowe” 
w ramach działu 750 – Administracja publiczna; 

5) zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł na realizację zadań statutowych 
w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; 

6) przeznaczenie kwoty 6.960,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań 
wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym (usuwanie pojazdów oraz 
prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi); 

7) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.465,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadań przez Punkt Interwencji Kryzysowej oraz na wydatki 
sklasyfikowane w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze; 

8) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o kwotę 11,60 zł w związku 
ze zwiększeniem planu dochodów. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2021. 
(referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 w zakresie planu wydatków budżetu Powiatu oraz dokonanie zmian: 
a) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w 2021 r., 



str. 13 

 

b) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 
roku, 

c) zestawienia dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
i wydatków nimi finansowanych w 2021 r. 

przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z oszczędnościami  
na kwotę 351.493,28 zł powstałymi w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa 
pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej 
– etap II” w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
i zmianą przeznaczenia powyższych środków na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu) 
oraz w związku z przeniesieniem kwoty 32.000,00 zł z rozdziału 85510 Działalność 
placówek opiekuńczo – wychowawczych do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze w celu 
zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego umieszczonych w pieczy zastępczej 
funkcjonującej na terenie powiatu pabianickiego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
„Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok”. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu, przedstawiła informację 
na temat sporządzenia „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok”. 
Dodała, że taki Raport został opracowany już po raz trzeci (poprzednie raporty 
obejmowały działalność za 2018 rok i 2019 rok) i powinien zostać przedstawiony Radzie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dnia 31 maja. 

Raport został przygotowany przez Zespół ds. opracowania Raportu o stanie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok 2020 powołany Uchwałą Nr 1110/2021 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 stycznia 2021 r. i przedstawiła skład Zespołu.  

Pani Sekretarz przypomniała, że o treści Raportu decyduje art. 30a ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ale również dodatkowo w uchwale  
Nr V/61/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 lutego 2019 r. zostały 
określone szczegółowe wymogi „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 

W Raporcie o stanie Powiatu znalazło się odniesienie do realizacji polityk, programów 
i strategii oraz uchwał Rady Powiatu i budżetu Powiatu za rok poprzedni.  

W przedłożonym dokumencie zostały zawarte informacje o realizacji zadań własnych 
Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz powierzonych, a także 
współpracy z innymi społecznościami samorządowymi. 
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Pani Sekretarz nadmieniła, że rok 2020 był rokiem szczególnym z powodu pandemii 
COVID-19 i wprowadzanych z tego tytułu obostrzeń w działalności Starostwa 
Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

Raport został przygotowany w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi, jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji 
i straży oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pani Sekretarz omówiła 
co zawarte jest w treści tegorocznego Raportu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę  
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego „Raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok”. 

Uchwała wraz z załącznikiem w postaci Raportu, stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Raport zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

23. 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: 1-18 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: 38 114 480,99 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu dziecka z powiatu tomaszowskiego,  
na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, realizowane w roku szkolnym 2021/2022 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. 

2) Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu dziecka z powiatu tomaszowskiego,  
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne, realizowane w roku szkolnym 
2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu dwojga dzieci z powiatu łódzkiego 
wschodniego do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej, funkcjonującej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, na rok szkolny 2021/2022. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2020; 
b) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2021 – 2024; 
c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021; 
d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1224/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym  
pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem  
na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II – 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 1225/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)  – 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 1226/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym  
pn. „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi 
do skrzyżowania z drogą nr 1186E” – 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 1227/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap I – opracowanie projektu modernizacji” 
 – 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 1228/2021 w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Pytlosowi pełnomocnictwa 
do działania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przed Urzędem Dozoru 
Technicznego w sprawach związanych ze zgłoszeniem urządzenia podlegającego 
dozorowi technicznemu – 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 1229/2021 w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2021 roku na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty oraz nauczyciela 
pobierającego świadczenie kompensacyjne uprawnionego do korzystania  
ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni – 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. 

g) Nr 1230/2021 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. 

h) Nr 1231/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych 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. 

i) Nr 1232/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Skarbnika Powiatu) – 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. 

j) Nr 1233/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy PUP Łódź – Wschód) 
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 – 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. 

k) Nr 1234/2021 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: KP PSP, DPS w Lisowicach, PCPR, DDP, PUP Łódź – Wschód, ZS nr 1, SOSW) 
 – 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. 

l) Nr 1235/2021 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
„Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok” – 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. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


