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PROTOKÓŁ NR 150/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 29 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 149/21 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. 

Proponowane zmiany dotyczą treści Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 oraz wykazu 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.  

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: 
a) „Modernizacja lokalnej infrastruktury sieci komputerowej oraz modernizacja 
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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: 
a) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – 37.428,00 zł, 
b) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – 84.370,00 zł; 

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

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 
na realizację zadań bieżących w wysokości 11.253,00 zł;  

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, w tym: zmniejszenie o kwotę 11.198,64 zł w 2021 r.  
i zwiększenie o kwotę 10.427,06 zł w 2022 r.; 

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

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zmniejszenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 332.905,61 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 339.650,89 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 7.904,15 zł  

w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowcy w Europie” ujętego w wykazie 
przedsięwzięć − zwiększenie o kwotę 2.133,49 zł na promocję zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej 
w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć), 
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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 672.556,50 zł w związku 
z następującymi okolicznościami: 
a) zmniejszeniem planu dotacji dla Gminy Andrespol w 2021 r. o kwotę 

2.250.000,00 zł w związku ze zmianą 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); przedmiotowe środki zostaną 
przeznaczone na realizację zadania w roku 2022, a planowanym źródłem 
finansowania są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych; środki 
niewykorzystane w roku 2020 w wysokości 500.000,00 zł zwiększyły limit 
wydatków w roku 2023; łącznie w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczono 5.763.250,14 zł, 

b) zwiększeniem 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”, 

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

d) zakwalifikowaniem wniosków Powiatu o dofinansowanie realizacji zadań 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach  
dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wprowadzeniem 
do planu wydatków środków w wysokości 266.862,00 zł stanowiących wkład 
własny Powiatu w realizacji przedmiotowych zadań, 

e) zwiększeniem 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 (zadanie ujęte 
w wykazie przedsięwzięć).  

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w latach 2021 – 2022, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w 2021 r. – kwota 9.259.085,22 zł, w 2022 r. – 
kwota 2.250.000,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmiany planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych, w 2021 r. zmniejszono o kwotę 764.423,01 zł, a w 2022 r. zwiększono  
o kwotę 2.250.000,00 zł.  

Ponadto, w związku z wprowadzonymi zmianami w ramach wydatków bieżących  
i 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. 
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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, poprzez: 

1) zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok 
ogółem o kwotę 266.862,19 zł, polegające na zwiększeniu wydatków bieżących 
o kwotę 0,19 zł i wydatków majątkowych o kwotę 266.862,00 zł; 

2) ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków 
nad dochodami) w wysokości 9.259.085,22 zł, który sfinansowany zostanie 
nadwyżką z lat ubiegłych; 

3) zwiększenie planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 
266.862,19 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych; 

4) zmianę 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. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z promocją zadania  
pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach  
przy ul. Kościuszki 16” o kwotę 0,19 zł; 

2) wprowadzenie do planu wydatków zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 
266.862,00 zł: 
a) „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu 

dróg nr 2912E/1130E w Stróży” – 40.000,00 zł, 
b) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej 

w Wiśniowej Górze” – 40.000,00 zł, 
c) „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu  

gm. Brójce” – 17.958,00 zł, 
d) „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie 

gm. Koluszki” – 31.980,00 zł, 
e) „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” – 40.000,00 zł, 
f) „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu 

Dolnym gm. Nowosolna” – 38.622,00 zł, 
g) „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. 

Nowosolna” – 23.370,00 zł, 
h) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie 

cmentarza w Starej Gadce” – 34.932,00 zł. 



 

str. 5 

 

Wskazane zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego  
na przejściach dla pieszych, zostały umieszczone na liście podstawowej wniosków  
o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
Środki w kwocie 266.862,00 zł stanowią wkład własny Powiatu w wysokości 20 % 
wartości zadania. 

Źródłem finansowania wydatków w wysokości 266.862,19 zł są przychody z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych. 

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. 

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

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

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

6. Przedstawienie informacji o zwiększeniu liczby godzin zajęć wspomagających 
zaplanowanych do realizacji przez dyrektorów szkół w okresie od 2 września  
do 22 grudnia 2021 r. 

 (referowała p. Monika Kunka – inspektor w Wydziale EiSS) 

Pani Monika Kunka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przypomniała, 
że zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID – 19, istnieje możliwość, aby po powrocie uczniów do zajęć 
w formie stacjonarnej, zorganizowano dla nich zajęcia wspomagające. 

W związku z tym, na podstawie deklaracji uczniów, w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 
22 grudnia 2021 r. zaplanowano następującą liczbę godzin zajęć wspomagających: 
a) w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach – 150 godzin, 
b) w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – 60 godzin, 
c) w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – 50 godzin, 
d) w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach – 40 godzin, 
e) w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach – 45 godzin. 

 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach zrezygnował 
z prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów w 2021 roku, ponieważ w roku 
szkolnym 2020/2021 placówka większość czasu pracowała stacjonarnie. 

Pani Inspektor poinformowała o kolejnej zmianie rozporządzenia w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID –19, która weszła w życie z dniem 23 lipca 2021 r., zakładającej możliwość 
przeprowadzenia większej liczby godzin zajęć wspomagających dla uczniów. 
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Pani Monika Kunka przypomniała, że wcześniej możliwa do realizacji liczba godzin  
tych zajęć w danej szkole stanowiła maksymalnie dziesięciokrotność liczby oddziałów 
klasowych (10 godzin na oddział), a obecnie na dany oddział szkolny przysługuje  
15 godzin tych zajęć. Warunkiem jest złożenie korekty informacji o planowanych 
zajęciach. 

W związku z tym, wystąpiono do dyrektorów szkół z prośbą o przekazanie informacji  
czy chcą zwiększyć liczbę godzin przedmiotowych zajęć, czy zostawić na takim samym 
poziomie. W odpowiedzi, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach i Dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 w Koluszkach poinformowali, że podtrzymują wcześniej planowaną liczbę 
godzin tych zajęć (ZS nr 1: 110 godzin zajęć, ZS nr 2: 85 godzin zajęć), natomiast  
p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach skorzystała z możliwości 
takiego zwiększenia i złożyła korektę informacji, z której wynika, że planuje 
zorganizować powyższe zajęcia w liczbie 180 godzin (zwiększenie o 30 godzin). 

Pani Inspektor dodała, że na mocy nowelizacji ww. rozporządzenia, zwiększono również 
tygodniową liczbę godzin zajęć wspomagających do 2 godzin tygodniowo na oddział 
(poprzednio 1 godzina na oddział). 

Poprzez formularz w Strefie Pracownika SIO zostanie teraz dokonana korekta wcześniej 
złożonej informacji. 

 Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w tej sprawie. 

7. 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: I LO, ZS nr 2, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach, DDP, 
PCPR, PUP Łódź-Wschód, 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  
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) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie dochodów; 

2) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie wydatków; 

3) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 

4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie wydatków; 

5) Dzienny Dom Pomocy po stronie wydatków; 

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków; 

7) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków; 

8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów 
i wydatków. 
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Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów 
rolnych; 

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

3) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 
rozdziału 75095 Pozostała działalność; 

4) 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; 

5) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 
80195 Pozostała działalność; 

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

7) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy; 

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXXIII/306/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 lipca 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, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2021 (dotyczy: KP PSP, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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 dokonanie zmian 
w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 po stronie wydatków realizowanych przez: 

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 
2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
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3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXXIII/307/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 lipca 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 
(na podstawie uchwały Rady Powiatu). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2021 r. 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; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXXIII/308/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 lipca 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.  

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków związanych z realizacją  
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” w 2021 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na powierzenie 
Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
obowiązki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 2 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” w 2021 r. 

Naczelnik Wydziału RGRiOŚ zostaje zobowiązany do wykonania i rozliczenia zadania 
ww. inwestycyjnego, w terminie i na zasadach ustalonych w szczególności w ustawie 
prawo zamówień publicznych i ustawie o finansach publicznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 
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Traci moc Uchwała 1101/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
28 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – 
dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy 
w Koluszkach” w 2021 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Kierownikowi Dziennego Domu Pomocy 
obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu  
9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,  
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” w 2021 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na powierzenie 
Kierownikowi Dziennego Domu Pomocy obowiązki związane z realizacją zadania 
inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego  
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” w 2021 r. 

Kierownik DDP zostaje zobowiązany do wykonania i rozliczenia zadania inwestycyjnego, 
w terminie i na zasadach ustalonych w szczególności w ustawie prawo zamówień 
publicznych i ustawie o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 1174/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
18 marca 2021 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Dziennego Domu Pomocy 
obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 
(8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach 
inwalidzkich dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy” w 2021 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego  
rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na rok 2021. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie planu finansowego 
dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021. 

Plan finansowy przedstawia się następująco: 

1) w ramach dochodów: 
a) w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia,  

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota: 2 467 072,00 zł, 

b) w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, 
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
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(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota: 121 798,00 zł; 

2) w ramach wydatków: 
a) w Dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota: 697 839,28 zł, 
b) w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej  

– kwota: 121 798,00 zł, w rozdziale 85295 Pozostała działalność – kwota: 
1 769 232,72 zł. 

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

Traci moc Uchwała Nr 1092/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie decyzji 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 planu wydatków ogółem o kwotę 43.553,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

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

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.183.2021 z dnia 23 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 11 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 

Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1326/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 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 i wydatków. 
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Zmiany dotyczą Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.183.2021 z dnia 23 lipca 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 
do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych 

na rok 2021 (dotyczy KP PSP). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach na rok 2021 po stronie wydatków 
w zakresie zadań zleconych. 

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

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

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. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału, podaje do publicznej wiadomości kwartalną 
informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę 
deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, o których mowa w art 60. 

Dochody po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. ustalone w wysokości 
78 522 860,31 zł zostały wykonane na kwotę 43 646 898,27 zł, co stanowi 55,58 % planu, 
w tym: 
– dochody bieżące ustalone w wysokości 74 539 586,31 zł zrealizowano na kwotę 

40 226 561,48 zł (53,97 % planu), 
– dochody majątkowe ustalone w wysokości 3 983 274,00 zł zostały zrealizowane 

na kwotę 3 420 336,79 zł (85,87 % planu). 
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Przychody na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano na kwotę 19 436 782,30 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. ustalone na kwotę 88 546 368,54 zł 
zostały wykonane w wysokości 33 052 072,87 zł, co stanowi 37,33 % planu, w tym: 
– wydatki bieżące ustalone na kwotę 68 511 133,29 zł zrealizowane w wysokości 

31 930 500,16 zł, co stanowi 46,61 % planu, 
– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 20 035 235,25 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 1 121 572,71 zł, co stanowi 5,60 % planu. 

Rozchody zaplanowane na kwotę 54 081,00 zł, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. 
nie były realizowane. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w drugim kwartale 2021 roku nie udzielono umorzeń 
niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął informację 
o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za drugi kwartał 2021 r. 
oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 
w drugim kwartale 2021 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 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. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników 
majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

Zużyte składniki mienia w postaci m.in.: dywanów, firan, zasłon, pucharów, szaf, 
stolików, biurek, krzeseł, foteli, map, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach, zostają przeznaczone do likwidacji poprzez wywóz na składowisko 
odpadów. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na likwidację umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji  
ZS nr 1 w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – 
Wardzyn”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTYLE Dorota Danielczyk, ul. Brzezińska 77  
Nowy Bedoń, 95-020 Andrespol, jednak przedstawiciele tej firmy dwukrotnie  
nie stawili się na umówione spotkanie w celu zawarcia umowy na wykonanie tego 
zadania oraz przedstawienia dokumentu gwarancji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

W związku z powyższym, zaistniały okoliczności wskazujące na uchylanie się przez 
wykonawcę od zawarcia umowy, co w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych  
daje zamawiającemu możliwość kontynuowania postępowania o udzielenie zamówienia 
bez udziału oferty firmy, która nie przystępuje do wskazanych czynności określonych 
w specyfikacji warunków zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu.  

Pan Naczelnik poinformował, że z uwagi na termin związania ofertą przez wykonawców, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu – do dnia 28 lipca 2021 r. 
oraz mając na względzie fakt, że po tym terminie wykonawcy nie będą zobowiązani 
do zawarcia umowy, w dniu 27 lipca 2021 r. wystąpiono do oferentów poprzez 
platformę zamówień publicznych (miniPortal) z propozycją przedłużenia okresu 
związania ofertą i jednocześnie przedłużenie ważności wadium.  

W rezultacie, spośród 4 wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu 
tylko dwóch złożyło odpowiednie deklaracje, w związku z tym zachodzą przesłanki, 
aby na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucić 
oferty dwóch wykonawców, którzy na prośbę Zamawiającego nie deklarują gotowości 
związania ofertą i wykluczyć te podmioty z postępowania: 

 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o., 97-300 Piotrków 
Trybunalski, ul. Żelazna 3, 

 Larkbud Sp. z o.o., 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173 lok. 500. 

 Kopia wniosku Komisji skierowanego do Zarządu Powiatu, stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 

Pan Burzyński dodał, że po przeprowadzeniu ponownego rankingu ofert uznano, 
że najkorzystniejsza jest oferta złożona przez Zakład Remontowo Drogowy Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 bud. A  
z ceną  192 155,78 zł. Wystąpiono do tego wykonawcy z prośbą o przedłożenie 
dokumentów potwierdzających złożone w postępowaniu oświadczenia. 

Kontynuowane jest postępowanie w celu zawarcia z tą firmą umowy na wykonanie 
przedmiotowego zadania.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o odrzuceniu  
dwóch ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Nakładka bitumiczna 
na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 
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19. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Monika Kunka – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, 
przedstawiła informacje uzyskane od Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach o piśmie rodzica dziecka z terenu powiatu 
tomaszowskiego, który nie zgadza się z odmowną decyzją Zarządu Powiatu  
w sprawie skierowania dziecka do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
zespołowych w SOSW w Koluszkach od roku szkolnego 2021/2022. 

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. 

po Sesji Rady Powiatu 

1) Zarząd Powiatu został poinformowany o zwiększeniu liczby godzin zajęć 
wspomagających zaplanowanych do realizacji przez dyrektorów szkół w okresie  
od 2 września do 22 grudnia 2021 r. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1320/2021 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: I LO, ZS nr 2, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach, DDP, PCPR,  
PUP Łódź-Wschód, 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. 

b) Nr 1321/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2021 (dotyczy: KP PSP, 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. 
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c) Nr 1322/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 (na podstawie 
uchwały Rady Powiatu) – 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 1323/2021 w sprawie powierzenia obowiązków związanych z realizacją  
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” w 2021 r. – 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 1324/2021 w sprawie powierzenia Kierownikowi Dziennego Domu Pomocy 
obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 
9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,  
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” w 2021 r. –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 1325/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na rok 2021 – 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 1326/2021 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. 

h) Nr 1327/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021 – 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 1328/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
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. 

j) Nr 1329/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających 
z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 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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k) Nr 1330/2021 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Zespołu Szkół nr 1 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. 

l) Nr 1331/2021 w sprawie odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn. „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” 
 – 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  …………...……...………………….. 


