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PROTOKÓŁ NR 143/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 24 czerwca 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 142/21 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 1.498.505,71 zł.  

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) wprowadzenia do budżetu Powiatu środków w wysokości 740.081,23 zł 
niewykorzystanych w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia  
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29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczonych na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej 
nr 1150E w gminie Nowosolna”; 

2) zmiany wysokości świadczeń oraz zawarcia porozumień (umów) na umieszczenia 
dzieci spoza terenu naszego Powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących  
na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i zwiększenia planu dochodów z tego 
tytułu o kwotę 330.128,00 zł; 

3) decyzji Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących w wysokości 95.890,00 zł; 

4) przyznania dofinansowania w wysokości 88.600,00 zł w wyniku podziału środków 
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji 
gruntów rolnych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”; 

5) przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 85.000,00 zł na finansowanie 
przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód kosztów obsługi zadań określonych  
w art. 15zzb – 15zze, art. 15zze² oraz art. 15zze⁴ ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

6) przystąpienia przez domy pomocy społecznej do projektu pn. „Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 
opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – 
opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i zwiększenia planu dochodów 
o kwotę 53.292,48 zł; 

7) zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa 
drogowego; 

8) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej  
w Lisowicach o kwotę 36.506,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych;  

9) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 19.008,00 zł. 

Uwzględnione w projekcie uchwały Rady zmiany w ramach planowanych wydatków 
w roku 2021 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.564.291,71 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 669.824,48 zł w ramach następujących 
działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 22.098,00 zł, 
b) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, 
c) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 10.654,00 zł, 
d) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 285.309,48 zł, 
e) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 

o kwotę 85.000,00 zł, 
f) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 229.628,00 zł, 
g) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 

7.135,00 zł, 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 894.467,23 zł w ramach działu 600 
Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe. 
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Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 10.023.508,23 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 65.786,00 zł. 

Ponadto, w związku z wprowadzonymi zmianami w ramach wydatków majątkowych 
dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez wprowadzenie do wykazu zadania 
inwestycyjnego: „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna” z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 990.081,23 zł. 

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 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 dochodów i planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 53.292,48 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmian w planie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku oraz zmiany zestawienia wydatków na programy 
i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawione 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 wynikają z przystąpienia przez domy pomocy społecznej 
do projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w tym: DPS w Lisowicach 
– kwota 24.374,08 zł, DPS w Wiśniowej Górze – kwota 28.918,40 zł. 

Ponadto, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i złożoną 
najkorzystniejszą ofertą, która przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie Powiatu  
na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E 
od DW nr 714 w kierunku Pałczewa”, dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych 
w celu realizacji ww. zadania o kwotę 64.000,00 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków 
na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E 
(ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja boiska przy Zespole  
Szkół nr 2 w Koluszkach”. 
 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja boiska 
przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” – oznaczenie sprawy Or.272.1.9.2021, wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu udzielenia zamówienia, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym; 
3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Pan Naczelnik nadmienił, że przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska 
szkolnego przy ZS nr 2 w Koluszkach zlokalizowanego na terenie szkoły przy  
ul. Budowlanych 8 w Koluszkach. Celem zamierzenia jest wykonanie nowej nawierzchni 
boiska z trawy syntetycznej na istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wymiana  
na nowe bramek piłkarskich i stojaków z tablicami do koszykówki. 

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 175 792,05 zł netto. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia 
na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty końcowego odbioru robót. 

Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę zdolności technicznej  
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 
co najmniej trzy świadczenia polegające na wykonaniu robót budowlanych  
o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, obejmujące swoim zakresem 
rzeczowym budowę, przebudowę, rozbudowę remont boisk sportowych, 
z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie; 

b) wykaże, że dysponuje osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej 
funkcji kierownika robót w specjalnościach uprawniających do kierowania robotami 
ogólnobudowlanymi, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim 
poziomie jakości. 

Zamówienie należy wykonać w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 
1 500,00 zł. 
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Termin składania ofert: 9 lipca 2021 r. do godz. 9:00. 

Zamawiający określa Kryteria ocen oferty Wykonawcy i wagę kryteriów: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %, 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 24 miesięcy – waga: 40 %. 

W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalono zabezpieczenie  
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Po zapoznaniu z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb 
udzielenia zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia 
o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad XXXII Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zakończeniu obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego posiedzenie Zarządu 
Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 2021. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie 
finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ustanowionym Uchwałą Nr XXIX/273/2021  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie określenia 
rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2021 oraz 
upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie 
finansowym Funduszu. 

Proponowane zmiany dotyczą zapisów w poz. II – Środki finansowe na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej, poprzez: 
1) zmniejszenie planu finansowego w punkcie b) dofinasowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – dorośli, 
o kwotę 6.127,76 zł; 

2) zwiększenie planu finansowego w punkcie b) dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – dzieci 
i młodzież, o kwotę 6.127,76 zł. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Rodzaje zadań i podział środków PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 
2021 zostają określone w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
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8. 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: DPS w Lisowicach, PCPR, PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2021 realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
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 realizowanych przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych po stronie 

dochodów i wydatków; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych i realizowanych 

w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie 
dochodów i wydatków; 

3) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych po stronie 
wydatków. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
rozdziału 60095 Pozostała działalność; 

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

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

4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rozdziału 85322 Fundusz Pracy, rozdziału 
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy; 

6) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze; 

7) 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 XXXII/301/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 8 do protokołu. 
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9. 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: DPS w Lisowicach, 
DPS w Wiśniowej Górze). 

 (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 
w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie dochodów zgodnie i wydatków 
oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 w zakresie zadań własnych po stronie wydatków 
realizowanych przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

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 85202 Domy pomocy społecznej. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXXII/302/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 czerwca 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 w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku 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. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły 
podstawowe specjalne, rozdziału 80195 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 w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

11. 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: SOSW). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1281/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 czerwca 
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 dokonanie zmiany planu finansowego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych. 

Zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 Szkoły podstawowe 
specjalne, rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

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

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: ZS nr 2, PCPR, 
PUP Łódź-Wschód, KP PSP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2021 po stronie wydatków dla: 
1) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych; 
3) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych; 
4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 
3) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

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

4) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
3) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 
4) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 12 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Romana Wójcika reprezentującego 
KartGIS Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81, 02 – 001 Warszawa do występowania 
w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej 
w postępowaniach niezbędnych do wykonania zadania pn. „Sporządzenie 
uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy 
Koluszki oraz dla gminy Rzgów”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na upoważnienie Pana Romana Wójcika reprezentującego KartGIS Sp. z o.o. Aleje 
Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do organów administracji publicznej w postępowaniach niezbędnych  
do wykonania zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów  
oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów”. 

 Zakres upoważnienia obejmuje: 
1) występowanie w imieniu inwestora – Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów 

administracji publicznej w postępowaniach niezbędnych do wykonania zadania  
pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji 
stanu lasu dla gminy Koluszki oraz dla gminy Rzgów”; 

2) odbieranie za pokwitowaniem odbioru, dokumentów i aktów administracyjnych 
wydawanych w postępowaniach określonych w pkt 1). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

Upoważnienia udzielono na czas wykonania ww. zadania. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej 
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w uchwale 
nr 1266/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 czerwca 2021 r. 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach. 

Do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęła informacja z Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej” o braku możliwości 
uczestnictwa w komisji przez wcześniej zgłoszonego kandydata w osobie Pana Romana 
Laskowskiego, w zamian zaproponowano kandydaturę p. Jana Lipińskiego. 

W związku z powyższym zmiany wymaga w § 1 pkt 12 uchwały, który otrzymuje 
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brzmienie: „12) Jan Lipiński – przedstawiciel Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej.”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w omawianej 
sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację  
projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni, który podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli, czyli Międzyregionalną Sekcją Oświaty i Wychowania Ziemi 
Łódzkiej NSZZ „Solidarność” i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. 

Zmiana dotyczy wprowadzenia dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi, 
któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna oddziału przedszkolnego 
specjalnego, w związku z zamiarem utworzenia w roku szkolnym 2021/2022 oddziałów 
przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach, 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Koluszkach. 

Zaproponowano ustalenie tego dodatku funkcyjnego w kwocie 300,00 zł miesięcznie. 

Projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Pani Naczelnik dodała, że w ww. oddziale przedszkolnym planowane jest uczestnictwo 
max. 5 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. 
Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do ww. projektu uchwały Rady Powiatu. 

Projekt uchwały zostanie przekazany do uzgodnienia związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli. 

16. Rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego 
w uchwale nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lutego 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 
w zakresie świadczenia usługi dostępu do internetu w technologii światłowodowej. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w uchwale nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi, w zakresie świadczenia usługi dostępu do internetu w technologii 
światłowodowej. 
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Pani Naczelnik poinformowała, że z dniem 19 lipca 2021 roku zakończy się umowa 
zawarta z firmą Exatel S.A. na zapewnienie dostępu do internetu w technologii 
światłowodowej, obejmująca świadczenie usługi oraz instalację niezbędnych urządzeń 
zapewniających gwarantowaną przepustowość. 

Zaproponowano podpisanie umowy z tym samym dostawcą, co pozwoli na zapewnienie 
ciągłości dostępu do systemu Geoportal oraz połączeń VPN zamiejscowych stanowisk 
pracy Wydziału Geodezji i Kartografii.  

Opłata miesięczna za świadczenie usług na okres 24 miesięcy (łącze symetryczne  
o przepustowość 250/250 Mbit /s) wyniesie 321,00 zł netto.  

Maksymalna wartość wynikająca z umowy wynosić będzie 9 475,92 zł. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

17. 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: 1-22 czerwca 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: 39 329 518,13 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, które 
stanowi załącznik nr 17 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 uchwałę: 

a) Nr 1277/2021 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja boiska przy Zespole 
Szkół nr 2 w Koluszkach” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

po Sesji Rady Powiatu 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.  
Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do ww. projektu uchwały Rady Powiatu, który 
zostanie przekazany do uzgodnienia związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

2) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w uchwale nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi, w zakresie świadczenia usługi dostępu do internetu w technologii 
światłowodowej. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1278/2021 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 
2021 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1279/2021 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: 
DPS w Lisowicach, PCPR, PUP Łódź-Wschód) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1280/2021 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: DPS w Lisowicach, 
DPS w Wiśniowej Górze) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1281/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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e) Nr 1282/2021 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: SOSW) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 1283/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: ZS nr 2, PCPR,  
PUP Łódź-Wschód, KP PSP) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

g) Nr 1284/2021 w sprawie upoważnienia Pana Romana Wójcika reprezentującego 
KartGIS Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81, 02 – 001 Warszawa do występowania  
w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów administracji publicznej 
w postępowaniach niezbędnych do wykonania zadania pn. „Sporządzenie 
uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla gminy 
Koluszki oraz dla gminy Rzgów” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

h) Nr 1285/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej 
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...……...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


