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PROTOKÓŁ NR 158/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 22 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym. 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obrady odbyły się 
w trybie zdalnym. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Protokół 157/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 2021. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu w zastępstwie Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na dokonanie zmiany w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Zaproponowano zmianę podziału środków PFRON w ramach zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej, poprzez: 
1) zmniejszenie planu finansowego w punkcie b) dofinasowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, o kwotę 
29.967,97 zł, w tym dla osób dorosłych – zmniejszenie o kwotę 27.127,20 zł,  
dla dzieci i młodzieży – zmniejszenie o kwotę 2.840,77 zł; 

2) zmniejszenie planu finansowego w punkcie c) dofinansowanie zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane 
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów dla dzieci 
i młodzieży, o kwotę 21.733,80 zł; 

3) zwiększenie planu finansowego w punkcie d) dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, o kwotę 51.701,77 zł, 
w tym: dla osób dorosłych – zwiększenie o kwotę o kwotę 90.836,77 zł, dla dzieci 
i młodzieży – zmniejszenie o kwotę 39.135,00 zł. 
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Pani Skarbnik dodała, że w przypadku środków finansowych na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej w kwocie 100.000,00 zł, odbyły się 4 postępowania w ramach 
których nie było żadnych zgłoszeń. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

5. 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 18.000,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

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

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.247.2021 z dnia 15 września 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy: KP PSP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1396/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 września 
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych 
po stronie dochodów oraz dokonanie zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 
w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą Działu 754, rozdziału 75411 i zostają 
dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 września 2021 roku. 

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.  
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku: Naczelnika Wydziału EiSS i Dyrektora PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej 
w ramach zadań własnych. Proponowane zmiany dotyczą następujących działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:  
a) 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 
b) 80105 Przedszkola specjalne, 
c) 80115 Technika, 
d) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 
e) 80120 Licea ogólnokształcące, 
f) 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 
g) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 

h) 80195 Pozostała działalność; 

2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:  
a) 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 
b) 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 
c) 85495 Pozostała działalność; 

3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1398/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 września 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
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organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) Zespołu Szkól nr 1 w Koluszkach; 
3) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 
4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 
5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 
6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 801, rozdziałów: 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80152, 80195; 
2) Działu 854, rozdziałów: 85403, 85406, 85495; 
3) Działu 855, rozdziału 85508. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy 
jednostek: DPS w Lisowicach, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 po stronie 
wydatków dla: 
1) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych i własnych. 

 Proponowane zmiany dotyczą poniższych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego; 
2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 

85295 Pozostała działalność; 
3) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 

Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Proponowane zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków 
złożonych przez: 
1) Kierownika Referatu Promocji Powiatu i Informacji; 
2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 
do protokołu. 

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Miasta Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia 
dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91” w 2021 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Łodzi do kwoty 60.000,00 zł w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 
pokrycia dachowego celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91” w 2021 roku. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód jest usytuowany  
w budynku będącym własnością Miasta Łodzi i zawarta jest umowa z Powiatem 
regulująca zasady rozliczania kosztów utrzymania i bieżącej eksploatacji tego obiektu. 
Dodała, że na Powiat Łódzki Wschodni wg zajmowanych pomieszczeń i części wspólnej 
korytarza, przypada 17,5 % powierzchni. Konieczna jest naprawa pokrycia dachowego 
na tym budynku, a szacowany koszt wyniesie około 400 000 zł w ramach wydatków 
majątkowych (inwestycje), dlatego proponuje się udzielenie pomocy finansowej  
dla Miasta Łodzi na realizację tego zadania w 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w omawianej 
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2021 – 2024 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach  
2021 – 2024, przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXVII/263/2021 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2021 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 1.636.870,25 zł. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności:  
1) przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 

747.446,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych; 

2) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym 
od osób prawnych o kwotę 540.000,00 zł; 

3) zmniejszenia planu dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych o kwotę 337.982,00 zł w związku z ujęciem zadania inwestycyjnego  
pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie 
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od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem 
realizacji 2021 – 2022 i wprowadzeniem powyższej kwoty w planie dochodów 
i wydatków w roku 2022; 

4) zwiększenia planu dochodów o kwotę 180.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty 
komunikacyjnej; 

5) decyzji Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 144.512,00 zł;  

6) zwiększenia planu dotacji i środków otrzymywanych z powiatów i gmin za dzieci 
umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę per saldo 
115.896,40 zł;  

7) zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie 
pasa drogowego;  

8) wpływu refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 w wysokości 68.688,00 zł 
na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.”; 

9) przyznania kwoty 26.250,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu  
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych; 

10) przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
20.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności; 

11) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe 
o kwotę 15.434,00 zł; 

12) przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w wysokości 15.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach; 

13) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
o kwotę 10.416,00 zł; 

14) rozliczenia środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację zadań przez 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód na podstawie 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 i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 57.100,00 zł; 

15) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 58.309,85 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 1.636.870,25 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 904.142,25 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 4.243,15 zł, 
b) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 52.427,12 zł, 
c) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 118.772,00 zł, 
d) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, 
e) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 111.150,00 zł, 
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f) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 48.550,00 zł, 

g) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 144.840,00 zł, 
h) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 242.565,28 zł, 
i) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 

o kwotę 47.625,00 zł, 
j) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 

106.240,00 zł,  
k) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,  
l) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 

10.416,00 zł,  
m) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę 

19.200,00 zł,  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 732.728,00 zł w ramach 
następujących działów:  
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę per saldo 599.266,00 zł, 
b) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł, 
c) działu 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 9.396,00 zł, 
d) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.858,00 zł, 
e) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 

o kwotę 60.000,00 zł. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 9.259.085,22 zł.  

Dodatkowo, w związku ze zwiększeniem o kwotę 102.813,00 zł limitu wydatków  
w 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” i wprowadzeniem nowego 
przedsięwzięcia: „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego 
w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” o wartości 346.346,00 zł (z limitem 
wydatków w 2021 roku w wysokości 8.364,00 zł oraz w 2022 roku w wysokości 
337.982,00 zł) dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć oraz w prognozie dochodów 
i wydatków w 2022roku. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 1.492.358,25 zł. 

Zmiany obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.042.092,25 zł i dochodów 
majątkowych o kwotę 450.266,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
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750.234,25 zł i wydatków majątkowych o kwotę 742.124,00 zł. 

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

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

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

roku; 
4) zestawienia zawierającego dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych i wydatki nimi finansowane w 2021 roku; 
5) planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w 2021 r. 

przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają ze wskazanych poniżej 
okoliczności: 

1) przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
747.446,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych; 

2) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym 
od osób prawnych o kwotę 540.000,00 zł; 

3) zmniejszenia planu dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych o kwotę 337.982,00 zł w związku z ujęciem zadania inwestycyjnego 
pn. „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie  
od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem 
realizacji 2021 – 2022 i wprowadzeniem powyższej kwoty w planie dochodów 
i wydatków w roku 2022; 

4) zwiększenia planu dochodów o kwotę 180.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty 
komunikacyjnej; 

5) zwiększenia planu dotacji i środków otrzymywanych z powiatów i gmin za dzieci 
umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę per saldo 
115.896,40 zł; 

6) zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie 
pasa drogowego; 

7) wpływu refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 w wysokości 68.688,00 zł 
na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA C.D.”; 

8) przyznania kwoty 26.250,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu 
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych; 

9) przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
20.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności; 
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10) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe  
o kwotę 15.434,00 zł, w tym:  
a) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, o kwotę 1.894,00 zł, 
b) I Licem Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, o kwotę 

7.300,00 zł, 
c) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, o kwotę 

6.240,00 zł; 

11) przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w wysokości 15.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach;  

12) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
o kwotę 10.416,00 zł; 

13) rozliczenia środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych 
w 2021 roku przyznanych z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację  
zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz 
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – zmniejszenie o kwotę 1.476,15 zł;  

14) zmniejszenia planu dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 
o kwotę 2.767,00 zł;  

15) rozliczenia środków przyznanych z Funduszu Pracy na realizację zadań przez 
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód na podstawie 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 i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 57.100,00 zł;  

16) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
i przewidywanego wykonania planu dochodów realizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 62.553,00 zł, w tym m.in. wpływy  
z tytułu przepadku samochodów przejętych przez Powiat na podstawie 
postanowień sądowych, wpływy z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia 
pojazdu w terminie określonym ustawą. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują następujące uwarunkowania: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 750.234,25 zł w ramach 
wskazanych działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 4.243,15 zł w związku 

z rozliczeniem dotacji otrzymanej z Województwa Łódzkiego i czynszu 
dzierżawnego za obwody łowieckie, 

b) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę per saldo 52.427,12 zł,  
w tym: zwiększenie dotacji dla Gminy Nowosolna na bieżące utrzymanie  
dróg powiatowych o kwotę 60.000,00 zł oraz zmniejszenie w ramach zadań 
statutowych o kwotę 7.572,88 zł, 

c) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł  
w grupie „zadania statutowe” w ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami, 
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d) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł  
na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, 

e) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 87.500,00 zł  
na realizację m.in. zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu, Referat 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, 

f) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 15.000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 

g) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 135.444,00 zł, 
h) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 242.565,28 zł na realizację 

zadań m.in. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt Interwencji 
Kryzysowej oraz zabezpieczenie środków na pozostałe wydatki związane 
z pomocą społeczną, 

i) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  
o kwotę per saldo 21.885,00 zł m.in. w związku z przyznaniem pomocy 
finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego i rozliczeniem środków z Funduszu 
Pracy oraz zabezpieczeniem środków na pozostałe wydatki związane z polityką 
społeczną, 

j) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę  
106.240,00 zł, 

k) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadań 
sklasyfikowanych w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, 

l) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 
10.416,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne 
na drzewach; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 742.124,00 zł w ramach 
wskazanych działów klasyfikacji budżetowej:  

a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę per saldo 599.266,00 zł  
w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 

 „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu 
gm. Brójce” – zwiększenie o kwotę 100.869,00 zł (w tym środki z budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w kwocie 29.037,00 zł oraz środki 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 71.832,00 zł), 

 „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie 
gm. Koluszki” – zwiększenie o kwotę 188.685,00 zł (w tym: środki z budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w kwocie 60.765,00 zł oraz środki 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 127.920,00 zł), 

 „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E  
w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 154.488,00 zł 
(środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), 

 „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance 
gm. Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 93.480,00 zł (środki z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg), 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E  
w rejonie cmentarza w Starej Gadce” – zwiększenie o kwotę 139.728,00 zł 
(środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), 

 „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – 
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zmniejszenie o kwotę 103.513,00 zł, 

 „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – 
zwiększenie o kwotę 700,00 zł, 

 „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E  
w gminie Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 102.813,00 zł, 

 „Nakładka na drodze powiatowej nr 2900E - ul. Żeromskiego w Tuszynie  
od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej” – zmniejszenie o kwotę 337.982,00 zł, 

 „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E – ul. Centralnej  
w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery,  
na długości ok. 250m” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł; 

b) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Warsztatów 
Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – etap II”, 

c) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 2.858,00 zł na realizację 
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.”, 

d) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie 
o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla miasta Łodzi 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego 
celem użytkowania budynku przy ul. Milionowej 91”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w omawianej 
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, poprzez 
zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok  
oraz zmiany w planie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2021 roku, przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXVII/264/2021  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku  
z następującymi okolicznościami: 

6) wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przesunięcie 
środków w wysokości 5.570,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy 
„zadania statutowe” w ramach rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 
– kwoty 570,00 zł i rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwoty 5.000,00  zł,  
z przeznaczeniem na zakup usług psychologicznych w ramach Punktu Interwencji 
Kryzysowej oraz usług telekomunikacyjnych; 
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7) zabezpieczeniem środków na zakup i montaż „witaczy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego” i przesunięciem kwoty 23.650,00 zł do działu 750 – Administracja 
publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
z następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 
75495 Pozostała działalność – 4.450,00 zł, 

b) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 
Pozostała działalność – 19.200,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze  
2021 roku. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku. 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze 2021 roku, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy budżetu ma obowiązek 
sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze roku budżetowego, w terminie do dnia 31 sierpnia. 

Ww. Informacja została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi i Radzie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, jako organowi stanowiącemu. 

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

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za I półrocze 2021 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze 2021 roku, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ww. informacja została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi i organowi 
stanowiącemu – Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi po dokonaniu analizy przedłożonych  
materiałów sprawozdawczych pozytywnie zaopiniowała informację z przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku. 

Kopia opinii Składu Orzekającego RIO w Łodzi, stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

16. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji  
roku szkolnego 2021/2022 Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 
Aneks podlegał zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli 
oraz przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi i uzyskał opinie pozytywne. 
Aneks nr 1 uwzględnia klasy pierwsze, które zostały utworzone w naborze, czyli  
1 oddział w Technikum nr 1 i 2 oddziały w Branżowej Szkole I Stopnia  
oraz rozdysponowanie nauczycielom godzin zgodnie z ramowymi planami nauczania. 

W niniejszym aneksie zaplanowano łącznie 543,36 godzin, w tym 38 godzin 
jako wakaty, w tym: 6 godzin języka niemieckiego, 12 godzin religii, 3 godziny edukacji 
dla bezpieczeństwa oraz 17 godzin przedmiotów zawodowych.  

Nadal prowadzony jest nabór nauczycieli chętnych do pracy w tej szkole. 

Liczba etatów administracji i obsługi pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku 
do ubiegłego roku szkolnego, w ilości 9 etatów. 

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego ma przydzielone 4 godziny ponadwymiarowe. 

Zaplanowano 1 nauczanie indywidualne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną 
i zajęcia rewalidacyjne dla 6 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 ZS nr 1 w Koluszkach. 
Aneks obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku. 

17. Zatwierdzenie aneksu nr 1, aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do arkusza organizacji 
roku szkolnego 2021/2022 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 1, aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Aneksy podlegały zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli 
oraz przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi i uzyskały opinie pozytywne. 

W aneksie nr 1 uwzględniono łącznie 17 oddziałów klasowych, w związku z dokonanym 
naborem utworzono 2 klasy w Technikum nr 2 i 1 klasę w II Liceum Ogólnokształcącym. 
W aneksie zaplanowano łącznie 823,63 godziny do realizacji przez całą szkołę, w tym 
94 godziny jako wakaty (przede wszystkim z przedmiotów zawodowych i języka obcego). 
Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego ma przydzielone 3 godziny ponadwymiarowe. 

W aneksie nr 2, na podstawie wcześniejszej decyzji Zarządu Powiatu, uwzględniono 
zatrudnienie 2 osób niebędących nauczycielami w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, 
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do nauczania przedmiotów: informatyka, mechatronika. 

W aneksie nr 3 uwzględniono zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć z języka 
hiszpańskiego, który w poprzednich aneksach był wykazany jako wakat (łącznie 11 
godzin). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1, 
aneks nr 2 i aneks nr 3 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 ZS nr 2 
w Koluszkach.  Aneksy obowiązują od dnia 1 września 2021 roku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Powiatu aneksu do arkusza organizacji 
roku szkolnego 2021/2022 Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, Pani Małgorzata Szelest 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego  
dla Pana Krzysztofa Serwy od dnia 1 września 2021 roku, z tytułu pełnienia funkcji 
dyrektora tej szkoły. 

Pani Naczelnik przypomniała, że wysokość dodatków funkcyjnych jest uzależniona 
od liczby oddziałów, dlatego z uwagi na liczbę oddziałów w ZS nr 1 w Koluszkach 
wynoszącą 12, Panu Krzysztofowi Serwie przysługuje dodatek funkcyjny określony 
w przedziale do 14 oddziałów.  

Przypomniano wartość dodatku, która obowiązywała do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
i zaproponowano ustalenie dodatku w wysokości …………………. zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił wysokość 
dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Powiatu aneksu do arkusza organizacji 
roku szkolnego 2021/2022 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, Pani Małgorzata Szelest 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego  
dla Pana Waldemara Puczyńskiego z tytułu powierzenia stanowiska dyrektora tej szkoły  
od dnia 1 września 2021 roku. 

Pani Naczelnik przypomniała, że wysokość dodatków funkcyjnych jest uzależniona 
od liczby oddziałów, dlatego z uwagi na liczbę oddziałów w ZS nr 1 w Koluszkach 
wynoszącą 17, Panu Waldemarowi Puczyńskiemu przysługuje dodatek funkcyjny 
określony w przedziale od 15 do 20 oddziałów. 

Przypomniano wartość dodatku, która obowiązywała do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
i zaproponowano ustalenie dodatku w wysokości ………………… zł. 



str. 15 

 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił wysokość dodatku 
funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

20. Uzgodnienie formy i liczby godzin do realizacji zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie dziecka z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, w roku szkolnym 
2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, na wniosek 
rodziców.  

Dyrektor SOSW w Koluszkach zaproponowała, aby dla dziecka realizować zajęcia 
w wymiarze 1 godziny zajęć grupowych (od dnia 27 września 2021 r.) w wymiarze 
tygodniowym. Pani Naczelnik dodała, że przyjęcie tego dziecka nie będzie powodowało 
dodatkowych kosztów. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że ubyło jedno dziecko biorące udział  
w zajęciach w SOSW w Koluszkach, zatem w zajęciach uczestniczyłoby łącznie 31 dzieci. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu zaakceptował 
propozycję Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 
w sprawie formy i liczby godzin do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju  
dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w roku szkolnym 2021/2022. 

21. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia ucznia z terenu powiatu skierniewickiego 
do Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, 
w roku szkolnym 2021/2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na przyjęcie ucznia z terenu powiatu skierniewickiego do Internatu w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 2021/2022. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że dziecko zostało przyjęte do oddziału klasowego w SOSW, 
ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.  

Po wyrażeniu przez Zarząd Powiatu zgody w tym zakresie, dziecko będzie siódmym 
dzieckiem przyjętym do Internatu. 

Pani Szelest poinformowała, że w Internacie jest łącznie 8 miejsc, w tym jedno miejsce 
zarezerwowane dla dziecka, które ma nieuregulowaną sytuację prawną, oczekujemy 
na zakończenie postepowania w sądzie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu 
ucznia z terenu powiatu skierniewickiego do Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 2021/2022. 
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22. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Małgorzata Szelest poinformowała o zachorowaniu na COVID-19 przez ucznia 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, przez co grupa dzieci 
wraz z nauczycielem znajduje się na kwarantannie, częściowo zajęcia odbywają się 
zdalnie. 

2) Pani Szelest poinformowała o zatrudnieniu pielęgniarki szkolnej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. 

3) Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji 
poinformował o zamiarze sfinansowania przez Powiat tzw. „witaczy”, czyli tablic  
i elementów powitalnych informujących o wjeździe na teren powiatu.  
W związku z oszczędnościami spowodowanymi odstąpieniem od organizacji 
wydarzeń i przedsięwzięć z zakresu promocji (ze względu na COVID-19), w ramach 
promocji jednostek samorządu terytorialnego, planowane jest przeznaczenie 
środków finansowych na zakup 6 sztuk „witaczy”, które będą umieszczone przy 
drogach powiatowych. W tym celu przeprowadzono wstępne rozeznanie cenowe. 
Szacowany koszt realizacji tego zamierzenia, wyniesie około 35 tys. zł (koszt zakupu 
1 szt. „witaczy” to około 4.200 zł netto + montaż), a czas realizacji to około 30 dni. 

Ze względu na zamiar zlecenia wykonania „witaczy”, zostanie przeprowadzona 
procedura zmierzająca do wyłonienia wykonawcy dla niniejszego zadania. 

4) Pani Wicestarosta poinformowała o zakupieniu ze środków Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i zainstalowaniu metalowego pojemnika w kształcie serca 
z przeznaczeniem na plastikowe nakrętki. Przy akceptacji władz Gminy Koluszki, 
pojemnik umiejscowiono na gruncie komunalnym przed Centrum Aktywizacji 
Zawodowej w Koluszkach (ul. Brzezińska 36). 

  Poinformowano również Zarząd o akcjach zbierania nakrętek, dzięki którym pomoc 
otrzymały wymagające leczenia dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

5) Pani Skarbnik poinformowała o wystąpieniu Dyrektora Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi z prośbą o podjęcie na najbliższej Sesji Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwały intencyjnej, proponując wyznaczenie 
Wojewódzkiej Stacji do zapewnienia obsługi przez jednostki ratownictwa. 
Pani Skarbnik przypomniała, że na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego ustanowiono 3 punkty stacjonowania 
karetek Pogotowia Ratunkowego. Powiat łódzki wschodni jest obsługiwany przez 
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 
Pani Wicestarosta nadmieniła, że obecnie karetki pogotowia ratunkowego 
stacjonują w Kurowicach, Koluszkach i Tuszynie. 
Pani Skarbnik wskazała, że podjęcie uchwały intencyjnej jest konieczne w celu 
prowadzenia dalszych uzgodnień w tej sprawie z Wojewodą Łódzkim. W związku  
z powyższym, przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zostanie 
przygotowany stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

2) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1, aneks nr 2 i aneks nr 3 do arkusza organizacji 
roku szkolnego 2021/2022 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu uzgodnił formę i liczbę godzin do realizacji zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 
2021/2022. 

4) Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu ucznia z terenu powiatu skierniewickiego  
do Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, w roku 
szkolnym 2021/2022. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Łodzi na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego celem użytkowania 
budynku przy ul. Milionowej 91” w 2021 r.; 

b) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 – 2024; 

c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021; 

d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021; 

e) w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2021 roku; 

f) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za I półrocze 2021 roku. 

6) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1395/2021 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 
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. 

b) Nr 1396/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 



str. 18 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1397/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy: KP PSP) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1398/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku: Naczelnika Wydziału EiSS i Dyrektora PCPR) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 1399/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: I LO,  
ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP, 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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f) Nr 1400/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021  
(dotyczy jednostek: DPS w Lisowicach, 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. 

g) Nr 1401/2021 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
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. 

h) Nr 1402/2021 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


