
PROTOKÓŁ NR 153/21

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 18 sierpnia 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 152/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021 r. 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie rzeczowo - 
finansowe za I półrocze 2021 roku Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód (załącznik 
nr 3 do protokołu).

Omówiono aktualną sytuację Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód. Pani Skarbnik 
powiedziała o błędach księgowo-finansowych, które wystąpiły w jednostce w 2020 roku 
i w I półroczu 2021 roku.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń, ani uwag do sprawozdania za I półrocze 2021 r.

5. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021 r. Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z/s w Koluszkach.

Pan Krzysztof Supera - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego omówił sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 
2021 r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z/s w Koluszkach (załącznik nr 4 do protokołu).

Pan Komendant powiedział o planowanych inwestycjach w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej.
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Omówiono sprawę rozliczenia faktury za energię elektryczną za 2020 rok po zmianach 
systemu dostawy energii.
Pan Komendant przedstawił informację o działaniach związanych z pandemią 
oraz w związku z wiatrołomami na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sprawozdania.

6. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021 r. Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 
2021 r. Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (załącznik 
nr 5 do protokołu).

Omówiono szczegółowo obecny stan realizacji zadań inwestycyjnych na drogach 
powiatowych:

1) „Budowa chodnika w drodze powiatowej 2923 (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)" - 
zadanie zostało zakończone i rozliczone w lipcu 2021 r

2) „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn" - 
rozstrzygnięty został przetarg, podpisano umowę na realizację zadania i rozpoczęto 
prace;

3) „Budowa chodnika w drodze powiatowej 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa" 
- roboty budowlane są prowadzone, nie ma zagrożenia terminu zakończenia prac;

4) „Budowa chodnika w drodze 2912E w kierunku Romanowa" - ogłoszony został 
przetarg. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę;

5) „Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rzece Mrodze 
w Lisowicach" - projekt - Pan Naczelnik przypomniał, iż informował wcześniej 
o problemach związanych z wysokością kosztów opracowania dokumentacji. 
Prawdopodobnie nastąpi rezygnacja z wykonania dokumentacji budowy mostu 
i powrót do zamierzeń remontu mostu;

6) „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej 1150E od granicy m. Łodzi 
do skrzyżowania z drogą 1186E" - zadanie zostało zakończone, rozliczone i oddane 
do eksploatacji;

7) „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w Gminie 
Nowosolna" - Pan Naczelnik powiedział o problemach, jeśli chodzi o wykonanie 
przepustu na rzece Mrodze na granicy Byszew i Skoszew. Dokumentacja inżynieryjno 
- geologiczna wykonana została przez specjalistyczne biuro i uzgodniona z Głównym 
Urzędem Górniczym w Kielcach. Przygotowana została propozycja rozwiązania 
problemu posadowienia przepustu w trudnych warunkach gruntowych. Odbędzie się 
spotkanie z wykonawcą w celu uzgodnienia warunków dalszej realizacji zadania;

8) „Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych w drodze powiatowej 1151E 
w Wiączyniu Dolnym na skrzyżowaniu z ul. Malowniczą" - zadanie było wprowadzone 
do budżetu Powiatu na wniosek Gminy Nowosolna i na wniosek Rady Sołeckiej 
w Wiączyniu Dolnym, w którym wskazywano na potrzebę budowy fragmentu 
chodnika od przystanku autobusowego w Wiączyniu Dolnym w rejonie 
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ul. Malowniczej. Starostwo podjęło szereg działań przygotowawczych zmierzających 
do realizacji zadania. Napotkano problem, gdyż fragment drogi ul. Malowniczej, przy 
której miałby powstać chodnik, położony jest w części na terenie prywatnym 
(na terenie m. Łodzi). Wystosowano pismo do Wójta Gminy Nowosolna informujące 
o tej sytuacji, zawiadamiając, że do czasu pozyskania gruntów, zadnie nie jest 
możliwe do realizacji w bieżącym roku. Pan Naczelnik dodał, że będzie prosił o zdjęcie 
zadnia z budżetu Powiatu na rok 2021;

9) „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie 
od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej" - Pan Naczelnik poinformował, że Powiat jest 
gotowy do ogłoszenia przetargu, niemniej to zadanie wymaga koordynacji z Gminą 
Tuszyn, gdyż Gmina Tuszyn zamierza na tym odcinku drogi przebudować chodnik. 
Kolejność technologiczna realizacji robót wymaga, żeby najpierw wykonać chodnik 
(ułożyć krawężnik), a dopiero później wykonać nawierzchnię bitumiczną. 
Zwrócono się do Burmistrza Tuszyna z prośbą o przedstawienie realnego terminu 
ułożenia chodnika.

Pan Starosta poruszył temat wniosku Gminy Tuszyn do Programu Inwestycji 
Strategicznych, obejmującego budowę chodników w ul. Żeromskiego, ul. Ściegiennego, 
ul. Kępica i modernizację nawierzchni na ul. Sadowej.
Pan Starosta powiedział, że należy zaczekać na informację w zakresie przyznania 
środków na przyszły rok w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, gdyż wtedy 
będzie można realizować inwestycje przy udziale środków własnych w wysokości 5%. 
Podjęte zostaną rozmowy z Burmistrzem Tuszyna na temat wstrzymania się z realizacją 
zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania nakładki, z uwagi na możliwość 
uzyskania dofinansowania w wysokości 95%.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sprawozdania.

7. Opinia w sprawie zamierzenia budowlanego pn. „Budowa gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Koluszek".

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że firma ANTEA POLSKA wystąpiła do Zarządu 
Powiatu o wydanie opinii w trybie specustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Zgodnie z ustawą Zarząd 
Powiatu opiniuje zamierzenia przebiegające na terenie Powiatu, natomiast wniosek 
dotyczy odcinka przyłączenia do magistrali Koluszek. Gazociąg będzie przecinał 
w jednym miejscu drogę powiatową (na odcinku pomiędzy Katarzynowem, 
a Zygmuntowem). Pan Naczelnik wyraził zdanie, że nie powinno to stanowić zagrożeń 
dla drogi. Ponadto gazociąg jest realizowany na terenach omijających zabudowę i nie 
będzie wywoływał konfliktów społecznych.

Pani Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz zwróciła uwagę, czy nie przyniesie to problemów 
dla właścicieli działek, jak miało to miejsce w Rzgowie po wybudowaniu gazociągu.

Pan Naczelnik wyjaśnił, że sprawa gazociągu o średnicy 500 mm, który wywołał 
reperkusje na terenie Gminy Rzgów, przebiegała w innym trybie. Gazociąg w Gminie
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Koluszki będzie miał średnicę 200 mm i przebiegać będzie przez teren gminy na odcinku 
około 5 km.

Pan Starosta dodał, że budowa gazociągu umożliwi przyłączenie się do sieci gazowej 
Koluszek oraz Brzezin.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedłożony zakres inwestycji pn. „Budowa 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Koluszek" na terenie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi 
powiatowej nr 4332E relacji Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz na odcinku od km 
4+968 do km 5+920 dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych.

Projekt uchwały przedstawił Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Pozbawienie drogi jej dotychczasowej kategorii jest możliwe w sytuacji, 
gdy odpowiednia Rada samorządu podejmie uchwałę w tej sprawie, ale do tego 
potrzebne są opinie zarządów powiatów sąsiednich. Powiat Tomaszowski wystąpił 
o taką opinię do Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Fragment drogi, o którym mowa ma długość 1 km i zmiana kategorii nie ma żadnego 
oddziaływania na układ dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie pozbawienie fragmentu drogi powiatowej 
nr 4332E relacji Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz na odcinku od km 4+968 do km 5+920 
dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie do kategorii dróg gminnych i podjął uchwałę 
w tej sprawie (załącznik nr 6 do protokołu).

9. Omówienie działań prowadzonych w związku z wnioskiem mieszkańców gminy Brojce 
przekazanym przez Radę Powiatu według właściwości do Zarządu Powiatu.

Informację przedstawił Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wniosek został przekazany przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego zgodnie 
z właściwością do Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych. Wniosek dotyczy 
budowy chodnika przy drodze Kurowice - Dalków i zapewnienia bezpieczeństwa 
pieszym.
Mieszkańcy piszą, że na zebraniu sołeckim usłyszeli, iż jest wola po stronie Gminy Brojce, 
żeby współuczestniczyć w rozwiązaniu problemu poprzez partycypację w kosztach. 
Mieszkańcy w piśmie wskazali propozycje rozwiązań. Ponadto piszą o braku możliwości 
podłączenia się do powstającej w Kurowicach sieci kanalizacji i sieci gazowej.
Pan Naczelnik przypomniał, że na tej drodze wykonana została nowa nawierzchnia przy 
dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz nie przewiduje możliwości 
budowy chodników, a jedynie poprawę nawierzchni.
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Z pisma mieszkańców wynika, że w miejscowości prowadzone są prace nad siecią 
kanalizacji. Pan Naczelnik stwierdził, że niemożliwe jest podjęcie kroków związanych 
z realizacją chodnika w sytuacji, kiedy następnie będzie robiona kanalizacja sanitarna. 
Charakter prac budowy kanalizacji spowoduje zniszczenie chodnika.
W dniu 8 sierpnia 2021 r. Starostwo wystosowało pismo do Urzędu Gminy Brojce 
z zapytaniem o harmonogram planu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 
powiatowej w celu ewentualnego skoordynowania wspólnych zamierzeń 
inwestycyjnych.
Pismo zostało skierowane do wiadomości wnioskodawców.

10. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021 r. Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2021 r. Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych (załącznik nr 7 do protokołu).

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sprawozdania.

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach o dokonanie podziału 
na zajęciach z informatyki oraz na zajęciach z języka angielskiego i języka niemieckiego 
w roku szkolnym 2021/2022 dla klasy II i III Technikum.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach o dokonanie podziału na zajęciach z informatyki 
oraz na zajęciach z języka angielskiego i języka niemieckiego w roku szkolnym 2021/2022 
dla klasy II i III Technikum (załącznik nr 8 do protokołu).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podział obligatoryjny dokonywany jest powyżej 
24 osób w klasie. W klasie II jest 22 uczniów, w klasie III jest 23 uczniów. Nastąpił spadek 
liczby uczniów, gdyż dotychczas w klasie III było 25 uczniów. Pan Dyrektor dysponuje 
dwiema pracowniami informatyki - jedna z 16 stanowiskami, druga z 20 stanowiskami, 
dlatego przy liczebności powyżej 20 osób podział musi być dokonany.
W klasie I Szkoły Branżowej Pan Dyrektor proponuje utworzenie trzech grup 
informatycznych. Łączna liczba stanowisk w pracowniach informatycznych wynosi 36, 
a w tej chwili w dwóch klasach I jest łącznie 46 uczniów.

Jednocześnie Pan Dyrektor wystąpił z prośbą o zgodę na utrzymanie podziału 
na zajęciach języka angielskiego i języka niemieckiego w klasie III, gdzie nastąpił spadek 
liczby uczniów w klasie z 25 do 23. W Technikum języki są przedmiotem maturalnym 
i przez dwa lata były prowadzone przez różnych nauczycieli. Z uwagi na różnice, jakie 
powstały w stopniu realizacji programu, przedstawiona została prośba o zgodę 
na podział w klasie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie podziałów, zgodnie z wnioskiem Pana 
Dyrektora.
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12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach o dokonanie podziału 
na zajęciach odbywających się na warsztatach szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 
dla klasy II Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie: mechanik pojazdów 
samochodowych.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach o dokonanie podziału na zajęciach 
odbywających się na warsztatach szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 dla klasy II 
Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych (załącznik 
nr 9 do protokołu).
W ubiegłym roku Dyrektor dokonywał za zgodą Zarządu podziału na warsztatach 
w Branżowej szkole z przedmiotu obsługa i naprawa podzespołów pojazdów 
samochodowych. W klasie II było 21 uczniów i przy takiej liczebności ze względów 
bezpieczeństwa utworzone były trzy grupy siedmioosobowe. W tej chwili na warsztatach 
będzie 19 uczniów, 2 uczniów jest u pracodawców. Pan Dyrektor proponuje, aby podział 
w tym roku został utrzymany. Argumentem są kwestie bezpieczeństwa, gdyż 
na zajęciach jest praca z narzędziami elektrycznymi i mechanicznymi, gdzie trudno jest 
zapewnić bezpieczeństwo dużej grupie osób w trakcie tych zajęć.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie podziału, zgodnie z wnioskiem Pana 
Dyrektora.

13. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Koluszkach w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej dla uczniów, 
nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Koluszkach od dnia 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach 
w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej dla uczniów, nauczycieli 
oraz pracowników niepedagogicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
w Koluszkach od dnia 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (załącznik nr 10 
do protokołu).
Stawki żywieniowe ustalane są okresowo. Ostatnio ustalone obowiązują do końca roku 
szkolnego, stąd wystąpienie Pani Dyrektor o ustalenie stawki na okres od dnia 
1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Pani Dyrektor zaproponowała 
utrzymanie stawki żywieniowej na dotychczasowym poziomie. Na koniec roku dokonana 
zostanie analiza kosztów ponoszonych w okresie czterech miesięcy.
W ubiegłym roku szkolnym kwota była podniesiona z 14 zł na 16 zł. Z przeprowadzonej 
analizy comiesięcznej wynika, że stawka ta zabezpiecza wydatki ponoszone 
na przygotowanie posiłków. W związku z powyższym jest propozycja ustalenia stawki 
całodziennej dla uczniów w niezmienionej wysokości 16 zł, w podziale na poszczególne 
posiłki: śniadanie 4 zł, obiad 5,50 zł, podwieczorek 2,50 zł, kolacja 4 zł. Drugie śniadanie 
jest sponsorowane i jego koszt nie jest uwzględniony w stawce żywieniowej. Stawka 
za obiad dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych również pozostanie 
niezmieniona i wynosić będzie 11,50 zł.

Zarząd Powiatu zaakceptował wysokość stawek żywieniowych zaproponowaną przez 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.
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14. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Koluszkach w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej dla dzieci w Oddziale 
Przedszkolnym Specjalnym w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach od dnia 1 września 2021 roku 
do 31 grudnia 2021 roku.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach 
w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej dla dzieci w Oddziale Przedszkolnym 
Specjalnym w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Koluszkach od dnia 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
(załącznik nr 11 do protokołu).
Pani Dyrektor zaproponowała stawkę żywieniową w oddziale przedszkolnym 
w wysokości 5,50 zł. W oddziale przedszkolnym dzieci po raz pierwszy pojawią się 
od 1 września 2021 r., dlatego przygotowana została odrębna kalkulacja. Założono, 
że dziecko w wieku przedszkolnym zjada mniejsze posiłki, niż dziecko w szkole - przyjęto 
wartość 75%. Dzieci w oddziale przedszkolnym miałyby zapewniony jeden posiłek 
wciągu dnia - obiad, stąd jest propozycja dokupienia małego deserku. Koszt takiego 
posiłku wyniesie łącznie 5,50 zł.
Jeżeli rodzice będą wnioskować, żeby było zapewnione śniadanie, to Pani Dyrektor 
również będzie musiała je zapewnić. Na ten moment jest propozycja zapewnienia 
obiadu z deserkiem.

Zarząd Powiatu zaakceptował wysokość stawki żywieniowej zaproponowaną przez 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach.

15. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021 r. Wydziału 
Architektury i Budownictwa.

Pani Ewa Krzemieniewska - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 
przedstawiła sprawozdanie rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021 r. Wydziału 
Architektury i Budownictwa (załącznik nr 12 do protokołu).

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sprawozdania.

16. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021 r. Wydziału 
Finansowo - Księgowego.

Pani Katarzyna Wojtaszek - Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego przedstawiła 
informację o należnościach i zobowiązaniach Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 
30 czerwca 2021 r. (załącznik nr 13 do protokołu).

Ogólna kwota należności Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi 1.012.735,42 zł, 
z czego kwota zaległości wynosi 469.822,27 zł. Widnieją również nadpłaty w wysokości 
36.682,67 zł.
Pani Naczelnik omówiła szczegółowo należności w poszczególnych działach i rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej.

W przypadku zaległości podejmowane są działania windykacyjne. W okresie 
sprawozdawczym w Wydziale Finansowo - Księgowym z tytułu należności publiczno - 
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prawnych zostało wystawionych 235 upomnień. W 34 przypadkach wystawiony został 
tytuł wykonawczy. W zakresie należności Skarbu Państwa wystawiono 57 wezwań 
do zapłaty.

Zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego ogółem wyniosły 815.141,05 zł. 
Są to zobowiązania niewymagalne.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sprawozdania.

17. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021 r. Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Pan Adam Nawrocki - w/z Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie rzeczowo - finansowego za I półrocze 
2021 r. Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (załącznik nr 14 
do protokołu).

Przedstawiona została informacja na temat działań związanych ze wsparciem służb 
wojewody w walce z pandemią, w tym tworzenie punktów szczepień powszechnych, 
prowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej dla mieszkańców powiatu na temat 
szczepień, prowadzenie dystrybucji środków ochrony osobistej, w tym do Domów 
Pomocy Społecznej, jednostek oświatowych i ośrodków POZ.

Sprawozdanie zawiera dane na temat liczby osób zaszczepionych w Powiecie na dzień 
30 czerwca 2021 r.

Pracownicy Starostwa na bieżąco zaopatrywani są w maseczki oraz środki ochrony 
osobistej. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty pracownicy są zobowiązani do zakrywania 
ust i nosa.

Pan Adam Nawrocki przedstawił następnie informację na temat planowanej 
do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a także pozostałych zadań wykonywanych 
przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Omówiono również działania przeprowadzone na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF w Kruszowie, gm. Tuszyn.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do sprawozdania.

18. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2021 r. Referatu 
Promocji Powiatu i Informacji.

Pan Tobiasz Puchalski - Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji przestawił 
sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2021 r. Referatu Promocji Powiatu 
i Informacji (załącznik nr 15 do protokołu).

Sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV2 uniemożliwiła realizację szeregu 
wydarzeń i imprez. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup nagród za wysokie 
osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat. Zrealizowano konkurs fotograficzny „Zima w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim". Działania promocyjne zostały przeniesione na stronę internetową 
Powiatu oraz do mediów społecznościowych.
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Działania promocyjno - informacyjne w I półroczu skupiały się na wymianie 
i przekazywaniu informacji dotyczących epidemii, a także akcji dotyczących szczepień 
ochronnych, komunikatach meteorologicznych oraz o innych zagrożeniach 
występujących na terenie Powiatu (ASF).

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
są przewidziane w II półroczu 2021 r. na kampanię promującą ochronę przeciwpożarową 
na terenie naszego Powiatu w ramach „Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 - 2023 dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego" oraz na zakup materiałów promocyjnych odblaskowych 
dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z uwagi na epidemię liczne 
ograniczenia spowodowały, że w I półroczu nie odbyły się imprezy i nie poniesiono 
wydatków na ten cel.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

19. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonych kontroli w I półroczu 
2021 roku.

Pani Magdalena Janowska - inspektor ds. kontroli przedstawiła informację na temat 
przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2021 roku (załącznik nr 16 do protokołu). 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 6 kontroli w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego wschodniego oraz 2 kontrole w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi. Ponadto 2 kontrole są w trakcie realizacji.
Wydanych zostało 7 zaleceń pokontrolnych. Nie stwierdzono żadnych uchybień, które 
mogłyby stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez kontrolowane 
komórki i jednostki organizacyjne. Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do przedstawionej informacji.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021.
Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora powiatowego Urzędu Pracy Łódź - 
Wschód proponuje się dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
poprzez przesunięcia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej kwoty 12.000,00 zł.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 (załącznik nr 17 do protokołu).

21. 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.
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Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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.
Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1351/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 sierpnia 
2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
dokonuje się zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód w zakresie zadań własnych.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 (załącznik nr 18 do protokołu).

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 
2021.

zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021.
Zgodnie z zapisami ustawy „covidowej" Zarząd Powiatu ma obowiązek ustalania planu 
finansowego dla wydzielenia rachunku dochodów pochodzących z Funduszu 
przeciwdziałania COVID-19. Proponuje się dokonanie zmian z uwagi na zmianę 
paragrafów klasyfikacji budżetowej w niektórych przypadkach. Ponadto zmiana 
w przypadku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach dotyczy przesunięcia kwoty 
38,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w planie 
finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 (załącznik nr 19 do protokołu).

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2021.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021.
Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach dokonuje się zmian 
w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 38,00 zł w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowych zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (załącznik nr 20 do protokołu).

str. 10



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

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła inicjatywę uchwałodawczą 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.

Proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków kwotę 240.204,74 zł.
Zaproponowane zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z:
- wprowadzenia do budżetu Powiatu środków w wysokości 40.658,73 zł 

niewykorzystanych w terminie określonym w Uchwale Nr XXVI/253/2020 z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2020, zabezpieczonych na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E 
w Kruszowie";

- podpisania aneksu do umowy w sprawie realizacji projektu pn. Centrum Usług 
Środowiskowych „WISIENKA C.D." i zwiększenia planu dochodów o kwotę 
126.746,41 zł;

- zwiększenia planu dotacji otrzymywanych z powiatów za dzieci umieszczone 
w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o kwotę 40.940,60 zł;

- zwiększenia planu dochodów z tytułu udostępniania powiatowego zasobu 
geodezyjno - kartograficznego o kwotę 30.000,00 zł;

- wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 1.350,00 zł z tytułu opłat 
za korzystanie z wyżywienia w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2021 r. 
Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach;

- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 
o kwotę 509,00 zł z tytułu zwrotu kosztów z OKE za zakupione materiały niezbędne 
do przygotowania stanowisk i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu 
zawodowego;

- zmiany klasyfikacji środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania CON/ID-19 
w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych: dział 758, rozdział 75816, z § 6290 
do § 6100 kwota 2.467.072,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych); dział 853, rozdział 85322, z § 2690 do § 2180 kwota 85.000,00 zł (środki 
z Funduszu Pracy).

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują:
- zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań przez Wydział Geodezji 

i Kartografii o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 
i wyposażenia oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł 
na realizację zadania pn. „Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji 
i Kartografii";

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie 
w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Specjalny 
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Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach oraz Zespół Szkół nr w Koluszkach 
o kwotę 1.859,00 zł;

- zabezpieczenie w planie wydatków środków w wysokości 40.658,73 zł na realizację 
zadań z zakresu polityki społecznej;

- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. Centrum Usług 
Środowiskowych „WISIENKA C.D." o kwotę 353.714,65 zł oraz wprowadzenie 
zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego 
(8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby 
na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA C.D." o wartości 30.000,00 zł;

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz w dziale 855 - 
Rodzina o kwotę 216.027,64 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji 
projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.".

Pani Skarbnik poinformowała ponadto o zmianach w klasyfikacji budżetowej, jakie 
nastąpią od 1 stycznia 2022 r.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok (załącznik nr 21 do protokołu).

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

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła inicjatywę uchwałodawczą 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu przygotowany został w związku z:
- zwiększeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 157.440,00 zł na realizację zadań 

inwestycyjnych zgłoszonych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg: pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną 
na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży" - 45.362,00 zł; pn. „Budowa 
przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol" 
-46.790,00 zł; pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym" - 65.288,00 zł;

- zwiększeniem nakładów inwestycyjnych o kwotę 353.047,61 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej 
nr 1150E w gminie Nowosolna";

- zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika 
w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)" - zmniejszenie 
o kwotę 430.487,61 zł;

- rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika 
z przejściem dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym 
na skrzyżowaniu z ul. Malowniczą" - zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł;

- zmianą nazwy zadania inwestycyjnego „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" na „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi 
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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, w ramach 
projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych 
z drogami - etap III" zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale nr XLI/335/21 Rady 
Gminy Andrespol z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 - 2031.

Pan Starosta poinformował o rozmowach i ustaleniach z Wójtem Gminy Andrespol 
na temat złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących 
wykonania przejść dla pieszych, a także korespondencji Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w tej sprawie.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok (załącznik nr 22 do protokołu).

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 2024.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła inicjatywę uchwałodawczą 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2021-2024.
Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmuje zmiany 
zaproponowane w projektach uchwał w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 
2024 (załącznik nr 23 do protokołu).

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

Pan Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.
Pan Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach wystąpił do Zarządu Powiatu o wyrażenie 
zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 14 m2 z przeznaczeniem 
na punkt gastronomiczny ze sprzedażą artykułów spożywczych, zgodnie 
z obowiązującym w tej sprawie Rozporządzeniem. Pan Dyrektor poinformował, 
że stawka czynszu wynosi 235,00 zł netto + 54,05 zł podatek VAT. Opłaty za prąd, wodę 
i ścieki naliczone zostaną według wskazań podliczników, natomiast opłata za ogrzewanie 
ustalona zostanie na podstawie faktury wystawionej przez PGNIG za dany miesiąc 
w przeliczeniu na lm2. Ponadto rozliczony zostanie podatek od nieruchomości według 
stawki 19,80 zł proporcjonalnie do powierzchni sklepiku.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1
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w Koluszkach (załącznik nr 24 do protokołu).

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

Pan Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziały Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.
Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach wystąpił do Zarządu Powiatu o wyrażenie 
zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 11 m2 w budynku nr 2 
z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny ze sprzedażą artykułów spożywczych.
Stawka czynszu wynosi 185 zł netto + 42,55 zł podatek. Płatności za media ustalane będą 
na podstawie wskazań podliczników i za ogrzewanie proporcjonalnie do faktury 
wystawionej przez PGNIG.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach (załącznik nr 25 do protokołu).

29. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego - 
ulepszenia środka trwałego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
do Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach.

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego - ulepszenia środka trwałego 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy do Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach. 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach przekazuje wykonane 
ulepszenia na budynku dotyczące dwóch zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach na łączną kwotę 
229.831,84 zł. Umorzenie - stawka w przypadku budynku wynosi 2,5% i na dzień 
31.08.2021 r. wynosi 78.801,35 zł.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego 
przekazania składnika majątkowego - ulepszenia środka trwałego przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy do Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach (załącznik nr 26 
do protokołu).

30. Sprawy różne i wolne wnioski:

- Pani Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała, że uczestniczyła 
w spotkaniu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Związek zamierza złożyć 
trzy wnioski w II edycji „Programu Inwestycji Strategicznych" w ramach „Polskiego 
Ładu". Propozycja co do zakresu wniosków zostanie przedstawiona w najbliższym 
czasie.

- Pan Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował o decyzjach Wojewody Łódzkiego wydanych w związku z etapem III 
budowy trasy Łódź Górna. Wojewoda powołał rzeczoznawcę majątkowego 
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do wyszacowania wartości czterech działek należących do Powiatu.

- Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła zestawienie pomocy 
finansowych z Gmin udzielonych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu 
na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej, 
geodezyjnej/ dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów, funkcjonowanie 
stanowisk pracy i pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń. Plan na 2021 r. wynosi 
438.400,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. Powiat otrzymał dotacje w wysokości 
219.220,00 zł. Wydatki rozliczone i przekazane do 15.07.2021 r., zgodnie z zawartymi 
umowami, były na kwotę 363.538,28 zł. Zestawienie pomocy finansowych z Gmin 
stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

- Pani Skarbnik przedstawiła wykaz sprawozdań sporządzonych w I półroczu 2021 r. 
przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego i przekazane 
do Zarządu Powiatu. W okresie tym jednostki sporządziły i przekazały łącznie 
330 sprawozdań, które były weryfikowane w stosunku do planu i zaangażowania 
(załącznik nr 28 do protokołu).
Pani inspektor ds. kontroli w II półroczu 2021 r. rozpoczęła w jednostkach kontrolę 
zgodności sprawozdawczości z prowadzoną ewidencją. Do chwili obecnej złożonych 
zostało 20 korekt sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych.

str. 15



USTALENIA ZARZĄDU POWIATU

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią sprawozdań rzeczowo - finansowych za I półrocze 
2021 roku:

a) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód,
b) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z/s w Koluszkach,
c) Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
d) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
e) Wydziału Architektury i Budownictwa,
f) Wydziału Finansowo - Księgowego,
g) Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
h) Referatu Promocji Powiatu i Informacji.

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat przeprowadzonych kontroli w I półroczu 
2021 roku.

3) Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zamierzenie budowlane pn. „Budowa gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Koluszek".

4) Zarząd Powiatu omówił działania prowadzone w związku z wnioskiem mieszkańców gminy 
Brojce przekazanym przez Radę Powiatu według właściwości do Zarządu Powiatu.

5) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach o dokonanie 
podziału na zajęciach z informatyki oraz na zajęciach z języka angielskiego i języka 
niemieckiego w roku szkolnym 2021/2022 dla klasy II i III Technikum.

6) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach o dokonanie 
podziału na zajęciach odbywających się na warsztatach szkolnych w roku szkolnym 
2021/2022 dla klasy II Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie: mechanik pojazdów 
samochodowych.

7) Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Koluszkach w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej dla uczniów, nauczycieli 
oraz pracowników niepedagogicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
w Koluszkach od dnia 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Zarząd Powiatu 
zaakceptował wysokość stawek żywieniowych.

8) Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Koluszkach w sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej dla dzieci w Oddziale 
Przedszkolnym Specjalnym w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach od dnia 1 września 2021 roku do 31 grudnia 
2021 roku. Zarząd Powiatu zaakceptował wysokość stawki żywieniowej.

9) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze:
a) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,
b) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,
c) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2021-2024.
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10) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

a) Nr 1351/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw 
H

„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

b) Nr 1352/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021- uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

c) Nr 1353/2021 w sprawie zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 
2021 - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw 
n

„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
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d) Nr 1354/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

e) Nr 1355/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach - uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

f) Nr 1356/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego - 
ulepszenia środka trwałego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy do 
Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach - uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za"
„przeciw

H
„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
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g) Nr 1357/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia fragmentu drogi 
powiatowej nr 4332E relacji Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz na odcinku od km 
4+968 do km 5+920 dotychczasowej kategorii oraz zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw 
h

„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

h) Nr 1358/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego - 
ulepszenia środka trwałego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy do 
Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach - uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów:

4 głosy „za", 1 osoba nieobecna.

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

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła:

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz
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