
 

str. 1 

 

PROTOKÓŁ NR 149/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 22 lipca 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. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził 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 148/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 8.000,00 zł  
w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziału 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.172.2021 z dnia 13 lipca 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 3 do protokołu.  
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5. 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: KP PSP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1311/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 lipca 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 oraz zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w zakresie 
zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany dotyczą Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
rozdziału 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.172.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 
do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku Dyrektora PCPR). 

 (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 w planie finansowym dotyczą Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 
Rodziny zastępcze. 

Zmiany zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie 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 w planie finansowym 

jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 

na rok 2021 (dotyczy: PCPR).  
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1313/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 lipca 2021 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021,  
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny 
zastępcze i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021  
(na wniosek: Kierownika Referatu ZKiB, Naczelnika Wydziału GN, Dyrektora PCPR). 

 (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 zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmian w planie 
finansowym Powiatowego Centrom Pomocy Rodzinie na rok 2021 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami; 
2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa; 
3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 
4) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; 
2) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

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

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Koluszki w 2021 roku. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
udzielenie z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalonego na 2021 rok  
pomocy rzeczowej w postaci zmodernizowanego węzła ciepłowniczego przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Koluszkach o wartości 25.830,00 zł. 
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Projekt uchwały został przygotowany w związku z zakończeniem realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach”, którego odbiór końcowy nastąpił 23 czerwca 2021 r. 

W ramach tego zadania konieczne było przełożenie węzła ciepłowniczego ze względu 
na kolizję przy budowie windy. Powiat Łódzki Wschodni poniósł koszty na modernizację 
węzła ciepłowniczego w wysokości 25.830,00 zł. 

Dostawcą ciepła do Zespołu Szkół Nr 2 jest Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
którego udziałowcem w 100 % jest Gmina Koluszki. W związku z tym Powiat Łódzki 
Wschodni może udzielić Gminie Koluszki pomocy rzeczowej w postaci 
zmodernizowanego węzła cieplnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach o wartości 
25.830,00 zł, a Gmina Koluszki przekaże ww. węzeł cieplny na stan swojej spółki. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w 2021 roku, 
stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego  
Wschodniego na lata 2021 – 2024 oraz dokonanie 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 431.517,40 zł. 

Proponowane zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) przyznania środków w wysokości 245.583,04 zł z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację następujących zadań: 
a) „Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja 

pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników WTZ 
w Koluszkach” – kwota 100.333,04 zł, 

b) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu  
osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – kwota 
94.000,00 zł, 

c) „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych 
i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego” – kwota 51.250,00 zł; 

2) przyznania środków w wysokości 121.798,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla: 
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a) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – 37.428,00 zł, 
b) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 84.370,00 zł; 

3) zwiększenia o kwotę 26.318,00 zł planu dochodów bieżących realizowanych przez 
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

4) przyznania dofinansowania w wysokości 15.000,00 zł w wyniku podziału środków 
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji 
gruntów rolnych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup 
sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego  
do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia 
spraw ochrony gruntów rolnych”; 

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie 
pasa drogowego; 

6) decyzji Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa 
w wysokości 11.253,00 zł na realizację zadań bieżących; 

7) rozliczenia projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół 
nr 2 w Koluszkach i zmniejszenia planu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa 
o kwotę per saldo 771,58 zł, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 11.198,64 zł 
w 2021 roku i zwiększeniu o kwotę 10.427,06 zł w  2022 roku; 

8) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 7.764,00 zł. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w 2021 roku obejmują 
zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 599.767,80 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 339.650,70 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, 

b) działu 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 
43.553,00 zł, 

c) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 16.480,00 zł, 

d) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 8.000,00 zł, 

e) działu 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę per saldo 7.904,34 zł, 
w tym m.in. zmniejszenie w 2021 r. o kwotę 11.198,64 zł i zwiększenie w 2022 r. 
o kwotę 10.427,06 zł w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowcy 
w Europie”, a także zwiększenie o kwotę 2.133,30 zł na promocję zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej  
w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” (zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć); 

f) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 150.563,14 zł, 
g) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 

o kwotę 149.135,90 zł, 
h) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –zwiększenie o kwotę 5.123,00 zł, 
i) działu 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 40.300,00 zł; 

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 939.418,50 zł w związku 
z następującymi okolicznościami: 
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a) zmniejszeniem o kwotę 2.250.000,00 zł planu dotacji dla Gminy Andrespol 
w 2021 r. z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17  
w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu 
drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A  
w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17” (zadanie 
ujęte w wykazie przedsięwzięć). Łącznie w budżecie Powiatu na realizację 
tego zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.763.250,14 zł 
(w 2021 r. kwota 500.000,00 zł), 

b) zwiększeniem o kwotę 22.727,50 zł pomocy finansowej dla Gminy Koluszki  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby 
Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach”, 

c) przyznaniem środków w wysokości 94.000,00 zł z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”, 

d) zwiększeniem o kwotę 1.193.854,00 zł planu dotacji dla Gminy Koluszki  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury 
edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” (zadanie ujęte  
w wykazie przedsięwzięć). 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w latach 2021 – 2022, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami. Dla zrównoważenia budżetu dokonano 
zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. 

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 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. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2021 rok ogółem o kwotę 420.264,40 zł, poprzez zwiększenie dochodów  
bieżących o kwotę 326.264,40 zł i dochodów majątkowych o kwotę 94.000,00 zł 
oraz dokonanie zmniejszenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2021 rok ogółem o kwotę per saldo 611.020,80 zł, poprzez zwiększenie wydatków 
bieżących o kwotę 328.397,70 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 
per saldo 939.418,50 zł. 
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Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 8.992.223,03 zł, który zostanie 
sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych i dokonanie zmniejszenia planu przychodów  
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 1.031.285,20 zł z tytułu nadwyżki  
z lat ubiegłych. 

Zaproponowano dokonanie następujących zmian dotyczących: 
1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 

w 2021 r., 
2) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

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

roku, 
4) 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, 
5) nazwy i zestawienia: DOCHODY POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA 

COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE 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. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania środków w wysokości 245.583,04 zł z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań: 
d) „Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja 

pracowni kulinarnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych uczestników WTZ 
w Koluszkach” – 100.333,04 zł, 

e) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – 94.000,00 zł, 

f) „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych 
i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego” – 51.250,00 zł; 

2) przyznania środków w wysokości 121.798,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla: 
c) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – 37.428,00 zł, 
d) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 84.370,00 zł; 

3) zwiększenia o kwotę 26.318,00 zł planu dochodów realizowanych przez Dom 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze z tytułu odszkodowania w związku  
z zalaniem budynku i koniecznością jego osuszania; 

4) przyznania dofinansowania w wysokości 15.000,00 zł w wyniku podziału środków 
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji 
gruntów rolnych w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup 
sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego 
do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia 
spraw ochrony gruntów rolnych”; 

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie  
pasa drogowego; 
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6) rozliczenia projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół 
nr 2 w Koluszkach i zmniejszenia planu dotacji z budżetu UE i budżetu państwa  
o kwotę 11.198,64 zł; 

7) przeprowadzonej analizy realizacji budżetu i przewidywanego wykonania przez:  
a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – zwiększenie  

o kwotę 5.123,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę powstałą  
w wyniku zdarzenia drogowego, 

b) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – zwiększenie  
o kwotę 1.161,00 zł z tytułu rozliczenia kosztów za energię elektryczną, 

c) Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę per saldo 1.480,00 zł, 
m.in. z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających, wpływów z tytułu 
przepadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie postanowień 
sądowych, rozliczenia pozostałych opłat. 

 Proponowane zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie planu dotacji dla Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach  
przy ul. Kościuszki 16” o kwotę 1.193.854,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków 
bieżących związanych z promocją zadania o kwotę 2.133,30 zł; 

2) zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Koluszki o kwotę 22.727,50 zł  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na potrzeby 
Przedszkola Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”; 

3) zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 245.583,04 zł  
w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych; 

4) zwiększenie planu wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej 
w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
w wysokości 121.798,00 zł oraz przyznaniem odszkodowania dla Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze i przeznaczeniem kwoty 26.318,00 zł na zakup usług 
remontowych; 

5) zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja 
publiczna o kwotę 16.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację „zadań statutowych”; 

6) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w związku 
z przyznaniem środków z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania 
pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”; 

7) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Koluszkach o kwotę 5.123,00 zł z przeznaczeniem na realizację „zadań 
statutowych”; 

8) zwiększenie o kwotę 1.161,00 zł planu wydatków bieżących w ramach działu 801 
Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zakup energii; 

9) zmniejszenie o kwotę 11.198,64 zł planu wydatków bieżących w związku  
z rozliczeniem projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół 
Szkół nr 2 w Koluszkach; 

10) zmniejszenie planu dotacji dla Gminy Andrespol o kwotę 2.250.000,00 zł  
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
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skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy 
Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego,  
w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii 
kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17”. Wskazane środki zostaną 
przeznaczone na realizację zadania w roku 2022. Łącznie w budżecie Powiatu  
na realizację ww. zadania zabezpieczono 5.763.250,14 zł, w tym: w 2021 r. –kwota 
500.000,00 zł; w 2022 r. – kwota 4.763.250,14 zł; w 2023 r. – kwota 500.000,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.031.285,20 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2021. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2021 rok oraz dokonanie zmian w planie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku przedstawionym 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. 

Projekt uchwały został przygotowany w związku z następującymi okolicznościami: 

1) wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego o przesunięcie kwoty 11.561,00 zł z grupy „wynagrodzenia  
i pochodne” do grupy „zadania statutowe” w ramach rozdziału 75411 – Komendy 
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej;  

2) wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przesunięcie  
kwoty 2.710,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania 
statutowe” w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze;  

3) zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika  
w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą  
nr 1186E” i przeznaczeniem niewykorzystanych środków w wysokości 69.642,00 zł 
na realizację zadań: 
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925E polegająca na budowie chodnika  

oraz ścieżki pieszo – rowerowej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego” – opracowanie dokumentacji projektowej – 34.821,00 zł, 

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2926E polegająca na budowie chodnika  
wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego” – opracowanie 
dokumentacji projektowej – 34.821,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu.  
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13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie uchwały  
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego.  

Pani Naczelnik poinformowała, że w tym roku wpłynął jeden wniosek o rozpoczęcie 
tego postępowania dla nauczyciela historii w tej szkole. W wyniku analizy przedłożonych 
dokumentów stwierdzono, że wszystkie zostały złożone prawidłowo, dlatego 
zaproponowano powołanie komisji egzaminacyjnej. 

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Karta nauczyciela, komisję egzaminacyjną dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ 
prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3) dyrektor szkoły; 
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Pani Małgorzata Szelest zaproponowała powołanie komisji 
egzaminacyjnej w następującym składzie: 

1) przewodniczący – Ewa Gładysz Wicestarosta Łódzki Wschodni, przedstawiciel 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

2) członkowie: 
a) Jarosław Owsiański – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty, 
b) Anna Olczyk – p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza w Koluszkach, 
c) Radosław Kaźmierczak – ekspert, 
d) Waldemar Kokczyński – ekspert. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

14. Rozpatrzenie pisma otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie 
Mazowieckim w sprawie prośby o skierowanie dziecka do zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych zespołowych w SOSW w Koluszkach od roku szkolnego 2021/2022. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o piśmie otrzymanym ze Starostwa 
Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, na wniosek rodzica, z prośbą o skierowanie 
dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego (gmina Ujazd) do zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych zespołowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach od roku szkolnego 2021/2022. W piśmie wskazano, że Powiat 
Tomaszowski nie prowadzi rewalidacyjnych zajęć zespołowych. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w ubiegłym roku szkolnym, do czerwca 2020 roku 
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dziecko było przyjęte do zespołu rewalidacyjno-wychowawczego na okres dwóch 
miesięcy, ponieważ wówczas były jeszcze wolne miejsca.  

Obecnie w zespole rewalidacyjno-wychowawczym jest czworo dzieci, co stanowi 
maksymalną liczebność jaką można przyjąć. W przypadku ewentualnego przyjęcia 
kolejnego dziecka, konieczne byłoby utworzenie nowego zespołu, co powoduje znaczne 
skutki finansowe.  

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w przypadku realizacji 20 godzin zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych tygodniowo w zespole, dodatkowy koszt związany 
z wynagrodzeniem nauczycieli wyniósłby około 5 000 zł miesięcznie. Ponadto należałoby 
zatrudnić pomoc nauczyciela w tym zespole w wymiarze 1/2 etatu.  

Reasumując, roczny koszt utworzenia dodatkowego zespołu wyniósłby około 84 000 zł, 
dlatego należy rozważyć, czy warto tworzyć taki zespół i ponosić koszty z tym związane, 
aby przyjąć dziecko będące mieszkańcem innego powiatu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że prowadzenie takich zajęć należy do zadań Powiatu 
Tomaszowskiego, a przejęcie tych obowiązków przez Powiat Łódzki Wschodni jest 
bezzasadne. 

W odniesieniu do omawianych zagadnień, Pani Wicestarosta nadmieniła, że należałoby 
poprosić Dyrektora SOSW w Koluszkach, aby dokonała rozeznania w zakresie potrzeb 
skierowania do takiego zespołu kolejnego dziecka z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego. W przypadku większej liczby dzieci Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu 
przysługiwałaby na nie część oświatowa subwencji ogólnej. Natomiast biorąc pod uwagę 
fakt, że przedmiotowy wniosek dotyczy dziecka spoza terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego, należy rozpatrzyć odmownie tę sprawę. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu negatywnie 
rozpatrzył pismo otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim 
w sprawie prośby o skierowanie dziecka do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
zespołowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, od roku 
szkolnego 2021/2022, ze względu na brak miejsc w zespole. 

15. Uzgodnienie rodzaju i liczby godzin do realizacji zajęć wczesnego wspomagania  
rozwoju dla 5 dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w roku szkolnym 
2021/2022 w SOSW w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie 5 dzieci  
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego do realizacji zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju, w roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Koluszkach. 

Pani Naczelnik poinformowała, że dwoje dzieci posiada „odroczenie” w zakresie 
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie orzeczenia Poradni.  

Dyrektor SOSW w Koluszkach zaproponowała, aby dla tych dzieci realizować zajęcia 
w wymiarze 1 godziny zajęć indywidualnych i 1 godziny zajęć grupowych. 
Troje dzieci dotychczas nie uczestniczyło w zajęciach w Ośrodku, zaproponowano, 
aby przyznać dla nich po 1 godzinie zajęć indywidualnych. 
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Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że w przypadku przyjęcia tych dzieci na zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022 
w proponowanym wymiarze, w zajęciach od września 2021 roku uczestniczyłoby  
łącznie 28 dzieci. Dodała, że w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w SOSW 
zaplanowanych jest 33 uczniów.  

Pani Wicestarosta podkreśliła, że w przypadku przyznania 1 godziny zajęć 
indywidualnych i 1 godziny zajęć grupowych (tygodniowo), nie ma potrzeby 
przeznaczania z budżetu Powiatu dodatkowych środków finansowych na realizację  
tych zajęć, natomiast w przypadku większej ilości godzin zajęć indywidualnych, 
konieczne byłoby dofinansowanie tych zajęć przez Powiat.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach w sprawie 
rodzaju i liczby godzin do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla 5 dzieci 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w roku szkolnym 2021/2022. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie 15 
 – Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 109/1 i nr 109/22. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomości oznaczone jako działki: nr 109/1 
o powierzchni 0,0368 ha i nr 109/22 o powierzchni 0,0768 ha, położone w obrębie 15  
– Wiączyń Dolny w gminie Nowosolna.  

Wskazane działki przeszły na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego zgodnie 
z decyzją z dnia 6 grudnia 2006 r. znak: GN.6011/dz/56/2006 Wójta Gminy Nowosolna 
i na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami i zostały przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1151E. 

Pan Naczelnik poinformował, że właściciel tych działek złożył wniosek o wypłatę 
odszkodowania za nieruchomość, a następnie podpisał ugodę w zakresie wypłaty 
odszkodowania w wysokości 50 zł/1m2. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie przedmiotowej ugody i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie 14 
– Stare Skoszewy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 242/1. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną  
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jako działka nr 242/1 o powierzchni 0,0716 ha położoną obrębie 14 – Stare Skoszewy 
w gminie Nowosolna. 

Wskazana działka przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego zgodnie  
z decyzją z dnia 6 kwietnia 2021 r. znak: RZG.6831.19.2020.ŁG Wójta Gminy Nowosolna  
i na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami i została przeznaczona pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1150E. 

Pan Naczelnik poinformował, że właściciel tych działek złożył wniosek o wypłatę 
odszkodowania za nieruchomość, a następnie podpisał ugodę akceptując 
odszkodowanie w wysokości 50 zł/1m2. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie niniejszej ugody i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13  
do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zakup kosza w kształcie serca na plastikowe nakrętki. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji wystąpił  
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zakup kosza w kształcie serca na plastikowe nakrętki. 

Propozycja takiej formy promocji Powiatu wynika ze znacznego zainteresowania 
mieszkańców organizacją zbiórek plastikowych nakrętek, przeznaczanych na cele 
charytatywne (leczenie i diagnozowanie chorujących dzieci z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego). 

Pan Kierownik poinformował również o dotychczas organizowanych zbiórkach.  

Koszt zakupu kosza o wymiarach 140 cm x 155 cm x 40 cm (wysokość/ szerokość/ 
głębokość) wykonanego z ocynkowanej blachy malowanej proszkowo wynosi 1 700 zł, 
przy czym należy również uwzględnić koszty transportu umieszczenia tabliczki 
z nazwą Powiatu lub umieszczeniem logotypu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz koszt transportu. 

W związku z powyższym, Pan Puchalski wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup kosza  
i przeznaczenie na ten cel z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków 
finansowych do kwoty 2 000,00 zł. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że proponuje się, aby ów kosz został umiejscowiony 
w gminie Koluszki, na gruncie komunalnym (w porozumieniu z Panem Burmistrzem 
Koluszek), w pobliżu Centrum Aktywizacji Zawodowej.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na przedstawioną formę promocji Powiatu i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu.  
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19. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pan Starosta poinformował o zamiarze zgłoszenia zadań inwestycyjnych z terenu 
poszczególnych gmin, do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Dyskutowano również na temat planowanych do realizacji zadań na terenie gminy 
Nowosolna.  

2) Na prośbę Pani Wicestarosty, Pan Bogusław Biliński poinformował o roszczeniach 
zgłoszonych wobec Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez byłych właścicieli 
nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1512E 
w Modlicy.  

Pan Naczelnik dodał, że Wojewoda Łódzki stwierdził nabycie prawa własności 
przez Powiat Łódzki Wschodni dla następujących działek: 97/5, 98/5, 99/5, 128/4, 
129/4, 133/15, 133/17, 422/2; wydane decyzje są ostateczne. Jedynie dla działki  
nr 93/5 decyzja Wojewody nie stała się ostateczna, gdyż odwołanie złożyli 
poprzedni właściciele tych nieruchomości. 

3) Dyskutowano na temat wywłaszczenia nieruchomości i wypłacania odszkodowań 
za nieruchomości przejęte na potrzeby budowy tunelu pod przejazdem kolejowym 
w Gałkowie Dużym i w Bedoniu. 

4) Pani Wicestarosta poinformowała o przeprowadzonej na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze wizytacji przebiegu realizacji zadania: „Przebudowa 
pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii 
Zajęciowej” – etap II. Nadmieniła, że prace przebiegają prawidłowo. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo otrzymane ze Starostwa Powiatowego 
w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie prośby o skierowanie dziecka do zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Koluszkach od roku szkolnego 2021/2022, ze względu na brak miejsc 
w zespole. 

2) Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach w sprawie rodzaju i liczby godzin do realizacji zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dla 5 dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
w roku szkolnym 2021/2022. 

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

4) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w 2021 roku; 
b) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021; 
c) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1311/2021 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 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 1312/2021 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: 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. 
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c) Nr 1313/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku Dyrektora PCPR) – 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 1314/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 (dotyczy: PCPR) – 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. 

e) Nr 1315/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021  
(na wniosek: Kierownika Referatu ZKiB, Naczelnika Wydziału GN, Dyrektora PCPR) 
 – 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 1316/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 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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g) Nr 1317/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie 15 – 
Wiączyń Dolny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 109/1 i nr 109/22 
 – 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 1318/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie 14 – Stare 
Skoszewy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 242/1 – 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. 

i) Nr 1319/2021 w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zakup kosza w kształcie serca na plastikowe nakrętki 
 – 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. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz     …………...……...………………….. 

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

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


