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PROTOKÓŁ NR 139/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 27 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 138/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

 Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zaproponowała przyjęcie przez Zarząd 
Powiatu autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2021 – 2024. 

Pani Skarbnik zaproponowała dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 i 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 195.958,60 zł. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 100.000,00 zł w ramach Modułu IV programu 
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„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) decyzji Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących w wysokości 23.981,00 zł; 

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

4) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy 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; 

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

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

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 615.396,60 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 195.958,60 zł w ramach wskazanych 
działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 6.960,00 zł, 

b) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 1.568,00 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 kwotę 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 419.438,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 351.493,28 zł, która 
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, które 
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 powyższy cel w roku 2020 (zadanie 
ujęte w wykazie przedsięwzięć), 

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

d) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –zwiększenie o kwotę 31.438,00 zł, 
które obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy 
zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” 
w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanej kwoty w wysokości 
31.438,00 zł przyznanej na powyższy cel w roku 2020 (zadanie ujęte w wykazie 
przedsięwzięć). 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 9.957.722,23 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 419.438,00 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. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 – 2024. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, obejmujących: 
zwiększenie planu wydatków majątkowych i przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 31.438,00 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 9.957.722,23 zł, który zostanie 
sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz dokonanie zmiany planu zadań i zakupów 
inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku, przedstawionego 
w załączniku Nr 2.2 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 dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” 
i potrzeby wprowadzenia do budżetu niewykorzystanej kwoty w wysokości 31.438,00 zł 
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przyznanej na powyższy cel w roku 2020. 

Źródło pokrycia wydatków stanowią przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. 

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

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów  
i wydatków ogółem o kwotę 14.790,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.  

Zmiany dotyczą Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie 
zawiadomienia Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.68.2021 z dnia 20 maja 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021 
(na podstawie zawiadomienia Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1251/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja  
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych 
po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczą Działu 700, rozdziału 70005. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie 
zawiadomienia Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.68.2021 z dnia 20 maja 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 
do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad XXXI Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Po zakończeniu obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego posiedzenie Zarządu 
Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

8. Podpisanie aneksu nr 50 do umowy nr 1/96 o utworzeniu Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych z dnia 17.01.1996r. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 50 
do umowy nr 1/96 o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 17.01.1996r. 

Na podstawie decyzji Rady Powiatu zaproponowano, aby na działalność Warsztatu  
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przeznaczyć środki finansowe 
w wysokości 1.216.877,00 zł, w tym na: 

1) wynagrodzenia pracowników Warsztatu, należne od pracodawcy składki 
na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składki na Fundusz Pracy 
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych – kwota 971.600,00 zł; 

2) niezbędne materiały, energię, usługi materialne i usługi niematerialne związane 
z funkcjonowaniem warsztatu – kwota 57.130,00 zł; 

3) dowóz uczestników lub eksploatację samochodu, związaną z realizacją programu 
rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu – kwota 40.000,00 zł; 

4) szkolenia pracowników warsztatu związanych z działalnością warsztatu – kwota 
4.000,00 zł; 

5) ubezpieczenie uczestników i mienia warsztatu – kwota 11.000,00 zł; 

6) wycieczki organizowane dla uczestników warsztatu – kwota 5.000,00 zł; 

7) materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa 
domowego – kwota 45.640,00 zł; 

8) wydatki związane z treningiem ekonomicznym (kieszonkowe) – kwota 62.800,00 zł; 

9) niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe 
wyposażenie – kwota 19.707,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o podpisaniu aneksu nr 50 do umowy o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej 
dla Osób Niepełnosprawnych. 

9. Podpisanie aneksu do umowy Nr 1/WTZ/2021 z dnia 31 marca 2021r. w sprawie 
dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, 
ul. Pomorska 5 z dochodów własnych Powiatu. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu 
do umowy Nr 1/WTZ/2021 z dnia 31 marca 2021r. w sprawie dofinansowania kosztów 
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działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, ul. Pomorska 5 z dochodów 
własnych Powiatu.  

Na mocy tego aneksu Powiat Łódzki Wschodni zostanie zobowiązany do  przekazania 
dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatu w roku 2021 w wysokości 10,85 % 
rocznego kosztu pobytu uczestników Warsztatu. 

Roczny koszt pobytu stanowi iloczyn środków przeznaczonych na uczestnictwo jednej 
osoby niepełnosprawnej w roku 2021 i ogólnej liczby uczestników Warsztatu. 

Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ w roku 2021 wynosi kwotę 24.337,54 zł. 

Zaproponowano ustalenie rocznej kwoty dotacji Powiatu na dofinansowanie działalności 
uczestnictwa jednego uczestnika w wysokości 10,85% tj. kwotę 2.641,54 zł. 

Łączna kwota dotacji na dofinansowanie Warsztatu w roku 2021 z dochodów Powiatu 
nie przekroczy kwoty 132.077,00 zł. łącznie (50 uczestników Warsztatu). 

 Na działalność Warsztatu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przeznaczona 
zostaje kwota w wysokości 1.216.877,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy 
Nr 1/WTZ/2021 w sprawie dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach, ul. Pomorska 5 z dochodów własnych Powiatu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr 1092/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r., 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Zmiana obejmuje zwiększenie planu finansowego o kwotę 346 346,00 zł. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 (dotyczy jednostek: 
KP PSP, PCPR, DDP, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, SOSW).  

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2021 realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
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w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie 
zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu Łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie dochodów i wydatków; 
3) Dzienny Dom Pomocy po stronie wydatków; 
4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie wydatków; 
5) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków; 
6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów 

i wydatków. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60095 Pozostała działalność; 

2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe, 
rozdziału 75095 Pozostała działalność; 

3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

4) Działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw; 

5) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80112 Licea ogólnokształcące; 

6) Działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 Pozostała działalność; 

7) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85203 Ośrodki wsparcia, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie; 

8) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno – wychowawcze, rozdziału 85495 Pozostała działalność; 

9) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze; 

10) Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 Wpływy 
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXXI/291/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym na rok 2021 realizowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie 
finansowym na rok 2021 realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
po stronie wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 
2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 
3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, rozdziału 85510 Działalność 

placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Zmiany po stronie wydatków dokonuje się na podstawie Uchwały Nr XXXI/292/2021 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2021 (dotyczy jednostki: SOSW). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2021 realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Koluszkach w zakresie zadań własnych po stronie wydatków. 

Zmiany dotyczą Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne 
ośrodki szkolno – wychowawcze. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XXXI/293/2021 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik 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. 

 



str. 9 

 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 
rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80134 
Szkoły zawodowe specjalne, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno – wychowawcze, rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

15. 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 2021 (dotyczy jednostek: I LO, ZS nr 1, 
ZS nr 2, SOSW, PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1242/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021,  
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 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) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 
5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 801, rozdziału 80102, rozdziału 80115, rozdziału 80120, rozdziału 80134, 
rozdziału 80195; 

2) Działu 854, rozdziału 85403, rozdziału 85406, rozdziału 85495. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 
do protokołu. 
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16. 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 
jednostek: KP PSP, ZS nr 1, ZS nr 2, 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 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych oraz 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) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
3) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych; 
5) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii; 

2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe; 
3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
4) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 

Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 801958 Pozostała działalność; 
5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 

Powiatowe urzędy pracy; 
6) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

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

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2020 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonego wg stanu na dzień 
31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzą: 
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1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zamykający się  
po stronie aktywów i pasywów sumą 25.634.376,56 zł; 

2) bilans łączny jednostek budżetowych zamykający się po stronie aktywów i pasywów 
sumą 212.500.642,45 zł; 

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych sporządzony na dzień  
31 grudnia 2020 r., zamykający się wynikiem finansowym – zyskiem netto w kwocie 
13.296.788,99 zł; 

4) łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych, wykazujące stan 
funduszu na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 191.432.717,34 zł. 

Wicestarosta Łódzki Wschodni zostaje upoważniona do przekazania sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 r. 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie 
finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 r. i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska poinformowała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje 
do publicznej wiadomości w terminie o którym mowa w art. 38 informacje ogłaszane 
w „Monitorze Polskim”. 

Dochody ustalone w wysokości 78 161 635,58 zł zostały wykonane na kwotę 
77 113 414,98 zł, co stanowi 98,66 % planu, w tym: 
– dochody bieżące ustalone w wysokości 73 704 843,38 zł zostały zrealizowane 

na kwotę 72 798 808,87 zł (98,77 % planu), 
– dochody majątkowe ustalone w wysokości 4 456 792,20 zł zostały zrealizowane 

na kwotę 4 314 606,11 zł (96,81 % planu). 

Przychody zostały wykonane w wysokości 10 712 643,75 zł. 

Wydatki ustalone na kwotę 78 089 527,58 zł zostały wykonane w wysokości 
68 317 168,43 zł, co stanowi 87,49 % planu, w tym: 
– wydatki bieżące ustalone na kwotę 68 802 090,82 zł zrealizowano w wysokości 

68 317 168,43 zł, co stanowi 87,49 % planu, 
– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 9 287 436,76 zł zrealizowano w wysokości 

6 973 874,87 zł, co stanowi 75,09 % planu. 

Rozchody zaplanowane w wysokości 72 108,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. 

W 2020 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji; w zakresie podatków i opłat nie udzielono 
ulg, odroczeń, umorzeń oraz nie rozłożono spłat na raty w kwocie przewyższającej 
łącznie 500,00 zł. 

Załączono wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął informację 
obejmującą: 
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1) wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 r.; 
2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w 2020 r.; 
3) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst w 2020 r.; 
4) kwoty dotacji udzielonych innym jst w 2020 r.; 
5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2020 r. z wymienieniem podmiotów, 

których gwarancje i poręczenia dotyczą; 
6) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2020 r. 
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 
umorzenia; 

7) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu. 

Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do składania wniosków o zmiany 
w umowie oraz podpisywania aneksów do umowy finansowej nr POWERVET-2020-1-
PL01-KA102-079033 w związku z realizacją przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach  
projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa 
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pani Wicestarosty i Dyrektora Zespołu 
Szkół nr 2 w Koluszkach, do składania wniosków o zmiany w umowie oraz podpisywania 
aneksów do umowy finansowej nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079033 w związku  
z realizacją przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach projektu pn. „Zawodowcy w Europie” 
dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
Zmiany w umowie są związane z rezygnacją z uczestnictwa w tym projekcie przez 
jednego z uczniów zgłoszonego na wyjazd do Szwecji oraz zwiększeniem o 1 uczestnika 
na wyjazd do Hiszpanii, co powoduje zmianę kwoty dofinansowania projektu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 

 



str. 13 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że do dnia 31 sierpnia 2021 roku obowiązki 
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach pełni 
Pani  Anna Olczyk. W związku z tym Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, 95 – 040 Koluszki, 
ul. Kościuszki 16, aby dokonać obsadzenia tego stanowiska na okres 5-letni. 

W załączniku do omawianego projektu uchwały wskazano wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, a także wymagane 
dokumenty. 
Proponuje się, aby konkurs został przeprowadzony w dniu 2 lipca 2021 r. 

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

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił propozycję zmiany planu postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1128/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zmiana polega na aktualizacji przewidywanego terminu wszczęcia postępowania  
w ramach zadania: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku 
Romanowa” z II kwartału 2021 r. na III kwartał 2021 r. i jest efektem przedłużającej się 
procedury uzyskania dokumentacji projektowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmieniony 
plan postępowań i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18  
do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Szczukwin, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 77/3. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 
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Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Szczukwin, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 77/3 o powierzchni 0,0093 ha, 
przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2929E. 

Pan Naczelnik nadmienił, że poprzedni właściciel nieruchomości wystąpił z roszczeniem 
o wypłatę odszkodowania w wysokości 25 zł za 1m2. W ramach rokowań ww. wartość 
odszkodowania została zaakceptowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 
Łączna wartość odszkodowania wyniesie 2 325 zł.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 

23. Przedstawienie decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Łódzkiego Wschodniego 
o odmowie ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną – 
drogę powiatową nr 1512E i przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, położone w gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczone jako działki  
nr 128/4 o pow. 0,0052 ha i nr 129/4 o pow. 0,0052  ha. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przypomniał, o toczącym się postępowaniu o ustalenie 
odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną – drogę powiatową 
nr 1512E, przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego, położone 
w gminie Tuszyn, obrębie Modlica.  

W przypadku dwóch działek została wydana decyzja o odmowie ustalenia wysokości 
odszkodowania – działki nr 128/4 o pow. 0,0052 ha i nr 129/4 o pow. 0,0052 ha. 
Pan Naczelnik dodał, że powodem odmowy był fakt, że odszkodowanie może zostać 
wypłacone w trybie wniosku, który należy złożyć w określonym ustawą terminie.  

W wyniku analizy przepisów ustalono, że poprzedni właściciele nieruchomości  
nie złożyli wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania za zajęte pod drogę publiczną 
nieruchomości stanowiące ich własność w wymaganym terminie, określonym w art. 73 
ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną.  

Dlatego decyzja o odmowie uwzględnienia wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania 
w związku z niezłożeniem wniosku w terminie przewidzianym na dochodzenie roszczeń 
nie narusza przepisów prawa. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w przedłożonej decyzji, która wraz 
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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24. Przedstawienie zawiadomienia o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej – dotyczy nieruchomości położonych w gminie Brójce, w obrębach 
ewidencyjnych: 10 Przypusta, 11 Stefanów, 3 Giemzów. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wydaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dotyczy nieruchomości 
położonych w gminie Brójce, w obrębach ewidencyjnych: 10 Przypusta, 11 Stefanów, 
3 Giemzów. 

Wojewoda Łódzki wydał decyzję udzielającą Zarządowi Województwa Łódzkiego 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi 
wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”, 
na odcinku od km 5+712,25 do km 8+068,91. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w zawiadomieniu, którego kopia stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 

Dyskutowano na temat własności gruntu, która nie jest tożsama z kategorią drogi, 
pod którą została wydzielona działka. 

Pan Biliński nadmienił, że w przypadku wypłaty odszkodowania na rzecz Powiatu, 
Wojewoda zleci wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, w celu 
ustalenia wysokości tego odszkodowania. 

Ustalono, że przedmiotowe zawiadomienie o wydanej decyzji należy skonsultować  
z radcą prawnym. 

25. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pani Skarbnik przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu 
za 2020 rok – opinia pozytywna.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Uchwale Nr V/75/2021 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2021 roku, 
której kopia stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

b) Pani Skarbnik przedstawiła wyniki realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego według stanu na dzień 30 kwietnia 2021 roku: 

 Dochody zaplanowane na kwotę 76 828 396,00 zł, zostały zrealizowane  
w wysokości 30 968 728,22 zł. 

 Przychody zaplanowane na kwotę 9 538 284,23 zł, zostały zrealizowane 
w wysokości 19 436 782,30 zł. 

 Wydatki zaplanowane na kwotę 81 979 051,85 zł, zostały zrealizowane 
w wysokości 21 381 389,57 zł. 

Przedłożone zestawienie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w ramach dochodów zostały zawarte w zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 24 
do protokołu. 

Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w zakresie zrealizowanych wydatków zostały zawarte w zestawieniu, stanowiącym 
załącznik nr 25 do protokołu. 

Szczegółowe informacje o wykonaniu zadań i zakupów inwestycyjnych, zostały ujęte 
w zestawieniu, które stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Pani Skarbnik przedłożyła również zestawienie na temat przyrostu naturalnego 
wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w latach 2002 – 2020 według 
danych GUS na dzień 31 grudnia, w podziale na poszczególne gminy oraz wykaz 
ludności według województw, powiatów, gmin oraz płci w województwie łódzkim 
w 2020 r. z uwzględnieniem Powiatu Łódzkiego Wschodniego – przedstawione 
materiały stanowią załącznik nr 27 i załącznik nr 28 do protokołu. 

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

 rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-26 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: 38 438 340,99 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

przed Sesją Rady Powiatu 

1) Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

2) Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1236/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie zawiadomienia 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. 

b) Nr 1237/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021 
(na podstawie zawiadomienia 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. 

po Sesji Rady Powiatu 

1) Zarząd Powiatu podpisał aneks nr 50 do umowy nr 1/96 o utworzeniu Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych z dnia 17.01.1996r. 

2) Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy Nr 1/WTZ/2021 z dnia 31 marca 2021r. 
w sprawie dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Koluszkach, ul. Pomorska 5, z dochodów własnych Powiatu. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Łódzkiego 
Wschodniego o odmowie ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę 
publiczną – drogę powiatową nr 1512E i przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, położone w gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczone jako 
działki nr 128/4 o pow. 0,0052 ha i nr 129/4 o pow. 0,0052  ha. 



str. 18 

 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej – dotyczy nieruchomości położonych w gminie Brójce, w obrębach 
ewidencyjnych: 10 Przypusta, 11 Stefanów, 3 Giemzów. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1238/2021 w sprawie zmiany 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 - - - 

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 1239/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 (dotyczy jednostek:  
KP PSP, PCPR, DDP, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, 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. 

c) Nr 1240/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 – 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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d) Nr 1241/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 (dotyczy jednostki: 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. 

e) Nr 1242/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez 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. 

f) Nr 1243/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: I LO,  
ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP) – 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. 

g) Nr 1244/2021 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 
jednostek: KP PSP, ZS nr 1, ZS nr 2, PCPR, PUP Łódź-Wschód) – 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. 

h) Nr 1245/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2020 r. – 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 1246/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających 
z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 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 1247/2021 w sprawie upoważnienia osób do składania wniosków o zmiany 
w umowie oraz podpisywania aneksów do umowy finansowej nr POWERVET-2020-
1-PL01-KA102-079033 w związku z realizacją przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 
projektu pn. „Zawodowcy w Europie” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu 
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego”  – 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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k) Nr 1248/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – 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 1249/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego  – 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. 

m) Nr 1250/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Szczukwin, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 77/3 – 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  …………...……...………………….. 


