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PROTOKÓŁ NR 161/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 14 października 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 160/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 76 824,00 zł  
w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą: Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  
oraz Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.283.2021 z dnia 1 października 2021 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.288.2021 z dnia 5 października 2021 r. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy: PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1432/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 października 
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych 
po stronie dochodów oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w zakresie zadań zleconych po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą: Działu 853, rozdziału 85321  
oraz Działu 855, rozdziału 85508 i zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego: 
1) Nr FB-I.3111.2.283.2021 z dnia 1 października 2021 r.; 
2) Nr FB-I.3111.2.288.2021 z dnia 5 października 2021 r. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku: Naczelnika Wydziału EiSS, 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: Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, 
rozdziału 80195 Pozostała działalność oraz 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 zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. 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, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1434/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 października 
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 zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany planów finansowych dotyczą: Działu 801, rozdziału 80120, rozdziału 80195  
oraz Działu 855, rozdziału 85508 i 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 szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 
do protokołu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: ZS nr 2,  
DPS w Wiśniowej Górze, 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 zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 po stronie wydatków  
w zakresie zadań własnych dla: 
1) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej:  
1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea 

ogólnokształcące; 
2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze; 
4) Działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92695 Pozostała działalność 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie 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 1.475.759,00 zł.  

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
949.756,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych; 

2) decyzji Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 533.703,00 zł; 

3) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na drodze 
powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach” – projekt i zmniejszenia  
planu dochodów z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki 
w wysokości 15.000,00 zł na realizację przedmiotowej inwestycji; 

4) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 1.381.757,00 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 541.003,00 zł w ramach wskazanych 
poniżej działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 377.782,00 zł, 
b) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł, 
c) 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 79.097,00 zł, 
d) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 

46.959,00 zł, 
e) 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 29.865,00 zł, 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 840.754,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę per saldo 1.010.004,00 zł, 

b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o kwotę 169.250,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 94.002,00 zł.  
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Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 9.165.083,22 zł. 

Poza tym, dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2021 – 2022 oraz zmian 
w prognozie przychodów i wydatków w roku 2022 w związku z wprowadzeniem  
do wykazu nowych zadań inwestycyjnych: 

1) „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie  
do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
w Koluszkach”. 
Wartość tego zadania wynosi 200.000,00 zł z limitem wydatków w 2021 roku  
w wysokości 30.750,00 zł oraz w 2022 roku w wysokości 169.250,00 zł; 

2) „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E  
– ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”. 
Wartość tego zadania wynosi 169.999,80 zł z limitem wydatków w 2022 roku 
w wysokości 150.000,00 zł. W 2019 roku została opracowana dokumentacja 
projektowa za kwotę 19.999,80 zł. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawione propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024 i podjął w tej sprawie inicjatywę 
uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.  

10. 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. 

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 942.056,00 zł będzie obejmowało 
zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.300,00 zł i dochodów majątkowych 
o kwotę 934.756,00 zł, natomiast zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 
848.054,00 zł będzie polegać na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7.300,00 zł 
i wydatków majątkowych o kwotę 840.754,00 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako 
nadwyżki wydatków nad dochodami, w wysokości 9.165.083,22 zł, który zostanie 
sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz dokonanie zmniejszenia planu przychodów 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 94.002,00 zł z tytułu nadwyżki  
z lat ubiegłych. 

Ponadto zaproponowano dokonanie następujących zmian dotyczących: 
1) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów  
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w 2021 r.; 
2) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w 2021 roku; 
3) zestawienia zawierającego dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych i wydatki nimi finansowane 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. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
949.756,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych; 

2) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na drodze 
powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze w Lisowicach” – projekt i zmniejszenia planu 
dochodów z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki  
w wysokości 15.000,00 zł na realizację przedmiotowej inwestycji; 

3) zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców 
przez I Licem Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w wysokości 
7.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego; 

4) dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej  
do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują następujące uwarunkowania: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
monitora interaktywnego dla I Licem Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza  
w Koluszkach w związku z otrzymaną darowizną; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 840.754,00 zł w ramach: 

a) działu 600 Transport i łączność, poprzez zwiększenie o kwotę per saldo 
1.010.004,00 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 

 „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu 
dróg nr 2912E/1130E w Stróży” – zwiększenie o kwotę 342.548,00 zł  
(w tym: środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 
1.100,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
341.448,00 zł), 

 „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie 
ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł (środki 
z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego), 

 „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie 
gm. Andrespol” – zwiększenie o kwotę 272.504,00 zł (w tym: środki 
z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 85.348,00 zł oraz 
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 187.156,00 zł), 
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 „Budowa mostu na drodze powiatowej nr 2917E na rz. Mrodze 
w Lisowicach” – projekt – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (w tym: 
środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 15.000,00 zł 
oraz środki z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 15.000,00 zł), 

 „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej  
na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” – zwiększenie o kwotę 422.252,00 zł 
(w tym: środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 
1.100,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
421.152,00 zł), 

 „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E  
w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł 
(środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego); 

b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, poprzez zmniejszenie o kwotę 
169.250,00 zł nakładów inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego:  
„Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie  
do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
w Koluszkach” i wprowadzenie tego zadania do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej z limitem wydatków w 2022 roku w wysokości 169.250,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 94.002,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
do omawianych spraw i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 9  
do protokołu. 

11. 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 dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2021 rok oraz zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. przedstawionego w załączniku Nr 2.1 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. 

Przedstawiony projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczącym: 

1) zabezpieczenia środków w wysokości 7.950,00 zł na zakup usług wsparcia 
technicznego dla programów księgowo – kadrowych (zmiana obejmuje przesunięcie 
kwoty 7.950,00 zł w ramach rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 
z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe”); 

2) zwiększenia planu dotacji w ramach rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa  
i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 6.937,00 zł na pokrycie kosztów 
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uczestnictwa mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Powiecie Brzezińskim (zmiana obejmuje przesunięcie kwoty  
6.937,00 zł z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2021, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska 
urzędnicze kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Iwona Walter –Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi Powiatu 
„Regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 

W ramach Regulaminu, w celu przeprowadzenia naboru, Zarząd powoła Komisję 
Rekrutacyjną, w skład której wchodzi od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczący 
i członkowie Komisji. Komisja będzie prowadziła cały proces rekrutacji kandydatów.  

Zaproponowano ustalenie następujących etapów naboru: 
1) ogłoszenie o naborze, 
2) składanie dokumentów aplikacyjnych, 
3) otwarcie kopert, analiza złożonych dokumentów i ustalenie listy kandydatów 

spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, 
4) rozmowa kwalifikacyjna, 
5) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru, 
6) przekazanie Zarządowi wyników naboru wraz z protokołem z prac Komisji, 
7) ogłoszenie wyników naboru. 

Komisja dokona otwarcia ofert i analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem 
poprawności ich złożenia oraz oceny złożonych dokumentów pod względem formalnym.  

W celu weryfikacji informacji zawartych w dokumentach, Komisja przeprowadzi 
rozmowę kwalifikacyjną na temat:  
a) kwalifikacji zawodowych; 
b) doświadczenia, w tym obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach 

zajmowanych poprzednio przez kandydata; 
c) predyspozycji osobowościowych i umiejętności kandydata gwarantujące 

prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków; 
d) znajomości przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które 

przeprowadzany jest nabór; 
e) posiadanej wiedzy na temat funkcjonowania powiatowej jednostki organizacyjnej, 

w której ubiega się o stanowisko oraz koncepcji jej działania. 

Wszyscy kandydaci odpowiadają na te same pytania. 

Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (bip.lodzkiwschodni.pl), na tablicy ogłoszeń jednostki 
organizacyjnej Powiatu, w której prowadzony jest nabór oraz w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 
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W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, 
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe, których przedstawia Zarządowi w celu dokonania ostatecznego 
wyboru kandydata na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. 

Kandydaci przedstawieni Zarządowi muszą uzyskać w ocenie końcowej co najmniej 60 % 
maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. 

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska minimalnej liczby punktów, Komisja 
nie wybiera kandydata w celu przedstawienia Zarządowi, a informację na ten temat 
zamieszcza w protokole. 

Komisja niezwłocznie przedkłada Zarządowi protokół z przeprowadzonego naboru, 
wraz z całością dokumentacji wybranych najlepszych kandydatów. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
Regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Pomocy. 
(referowała p. Iwona Walter –Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ogłoszenie naboru  
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Pomocy. 

Pani Urszula Łużniak –Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, 
że Dzienny Dom Pomocy jest jednostką organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
powstałą w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA. 

Pani Łużniak nadmieniła, że do tej pory tymczasowo pełniła obowiązki Kierownika DDP. 
Celowość ogłoszenia naboru na to stanowisko uzasadniła wskazując, że w tej jednostce 
potrzebna jest osoba, która będzie prowadziła na bieżąco wszelkie sprawy związane 
z organizacją i działalnością DDP.  

W związku z tym, konieczne jest ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Pomocy. 

Pani Sekretarz przedstawiła Zarządowi wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 
1) obywatelstwo polskie; 
2) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej; 
3) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej; 
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
6) niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych; 

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; 
8) nieposzlakowana opinia. 
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W ogłoszeniu wskazano również m.in. wymagania dodatkowe związane ze znajomością 
przepisów ustaw, innych umiejętności, predyspozycji osobowościowych i doświadczenia 
zawodowego, zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, warunków pracy  
na stanowisku Kierownika DDP oraz wymaganych dokumentów i terminu ich składania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu  
naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Dziennego Domu 
Pomocy i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2021 roku. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła 
projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zmiany  
zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2021 roku. Zmiana dotyczy zadania dofinansowania likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.  

Zgodnie z obecnym przepisem uchwały przedmiotowe zadanie w roku 2021 będzie 
realizowane dla osób posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy 
wskazującym na choroby neurologiczne lub choroby narządu ruchu. 

W związku ze zgonem wnioskodawcy w trakcie realizacji ww. zadania, zaistniała 
konieczność dokonania zmian w części dotyczącej grupy niepełnosprawnych 
wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w tym zakresie.  

Dlatego zaproponowano, aby w rozdziale III w pkt 1 po słowie „umiarkowany” dopisać 
słowa „i lekki”, co umożliwi niepełnosprawnemu synowi zmarłej wnioskodawczyni 
uzyskanie dofinasowania zadania, które jest już w trakcie realizacji. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaakceptowała tę zmianę. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany zasad realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON z zakresu 
rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

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

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
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na dokonanie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ustanowionym 
Uchwałą Nr XXIX/273/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca  
2021 roku.  

Proponowane zmiany będą polegały na: 

1) zmniejszeniu planu finansowego w poz. I – Środki finansowe na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej, o kwotę 100.000,00 zł, w tym: 
a) w punkcie b) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł; 

b) w punkcie c) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby 
niepełnosprawnej – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł; 

2) zwiększeniu planu finansowego w poz. II – Środki finansowe na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej, o kwotę 100.000,00 zł, w tym: 
a) w punkcie c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym  
na podstawie odrębnych przepisów – zwiększenie o kwotę 44.153,00 zł, w tym: 

 dorośli – zwiększenie o kwotę 29.153,00 zł, 

 dzieci i młodzież – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł; 
b) w punkcie d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych, zwiększenie o kwotę 55.847,00 zł, w tym: 

 dorośli – zwiększenie o kwotę 55.847,00 zł. 

Proponowane zmiany zostają wprowadzone w związku z oświadczeniem Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, że środki finansowe przekazane pierwotnie na zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie 100 000 zł nie zostaną wykorzystane. 
Dlatego zaproponowano przeznaczenie tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej, zgodnie z przedstawionym podziałem. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji 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 14 do protokołu.  

16. Podpisanie aneksu do umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie finansowania zadań 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu 
do umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie finansowania zadań Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku. 

Aneks dotyczy zmian po stronie dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2021 rok, wprowadzonych podczas Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w dniu 29 września 2021 roku. 
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Zmiana jest spowodowana przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Zgierskiego w wysokości 20.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał aneks 
do umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie finansowania zadań Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku. 

Dodatkowo Pan Starosta poinformował o zwiększeniu przez Wojewodę Łódzkiego 
środków finansowych przeznaczonych na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.  

Pani Dyrektor nadmieniła, że po tych zmianach, na jedno orzeczenie przypada kwota 
201 zł i przypomniała, że wcześniej środki finansowe na ten cel zostały zmniejszone.  

W związku ze zmianami przepisów w okresie pandemii, osoby z wydanymi orzeczeniami 
o stopniu niepełnosprawności miały przedłużony termin ważności orzeczeń, a forma 
jaką jest przedłużenie okresu ważności orzeczenia nie jest uznawana jako orzeczenie, 
stąd nie przysługuje na nią dofinansowanie.  

Pani Łużniak zwróciła również uwagę, że kwoty przyznawane na każde wydane 
orzeczenie są zróżnicowane w poszczególnych województwach.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu  
Szkół Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej  
własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu  
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 
w Koluszkach umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Sprawa dotyczy użyczenia Starostwu Powiatowemu w Łodzi oraz Powiatowemu 
Urzędowi Pracy Łódź – Wschód części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Koluszkach, 
położonej w Koluszkach, przy ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki, obręb 4, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 526/7 na czas, na który został 
ustanowiony trwały zarząd. 

Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości, która zostanie przeznaczona  
na pomieszczenie do przechowywania dokumentacji wydziałowej Starostwa 
Powiatowego w Łodzi oraz zamiejscowe stanowisko składnicy akt Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód, o powierzchni 43,54 m2 na rzecz Starostwa Powiatowego w Łodzi  
i o powierzchni 30,00 m2 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umów użyczenia i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 15 
do protokołu. 
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18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 r. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obowiązujących w 2021 roku. 

Pan Naczelnik przypomniał, że uchwała w tej sprawie podjęta przez Radę Powiatu  
w dniu 26 listopada 2020 r. została zaskarżona przez Wojewodę Łódzkiego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który przychylił się do stanowiska 
Wojewody i wydał wyrok o stwierdzeniu nieważność zaskarżonej uchwały. 

W uzasadnieniu prawnym wskazano, że „Rada powiatu, ustalając wysokość tych stawek, 
winna mieć na uwadze rzeczywiste koszty, jakie poniesie powiat w konkretnym 
przypadku, w szczególności – ceny za usługi tego rodzaju, świadczone na terenie 
powiatu przez inne podmioty, w szczególności podmioty zajmujące się profesjonalnie 
ich świadczeniem.”. 

Pan Burzyński poinformował, że w uzasadnieniu do skargi Wojewody do sądu wskazano, 
że na terenie powiatu nie ma żadnego podmiotu gospodarczego świadczącego 
profesjonalne usługi usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz brak 
powiatowej jednostki organizacyjnej przygotowanej sprzętowo i personalnie  
do wykonywania tego zadania.  

Na terenie powiatu piotrkowskiego zadania usuwania i przechowywania statków 
lub innych obiektów pływających zostały powierzone Rejonowemu Wodnemu 
Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim.  

Wiceprezes Rejonowego WOPR w Piotrkowie nie wyraził zainteresowania świadczeniem 
tego rodzaju usług na obszarach wodnych powiatu łódzkiego wschodniego. 
Przytoczone argumenty te nie zostały uznane przez sąd. 

Ze względu na brak na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego i w jego pobliżu 
dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani, do których byłaby możliwość 
wprowadzenia obiektu pływającego, postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy 
usług ograniczono do usuwania i przechowywania obiektu na parkingu strzeżonym. 

Jako podstawę ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków  
lub innych obiektów pływających przyjęto faktyczne koszty usuwania i przechowywania 
pojazdów na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego ustalone w oparciu o udzielone 
zamówienie z podmiotem zewnętrznym do realizacji w okresie od dnia 14 października 
2021 r. do dnia 13 października 2022 r.  

W wyniku przeprowadzonego postępowaniu udzielono zamówienia publicznego 
przyjmując stawki za wykonanie zleconych usług w każdym asortymencie obiektów 
pływających wskazanych w ustawie, które są wyższe od maksymalnych stawek opłat 
ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie 
maksymalnych stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających na rok 2021. 
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Proponowane są do przyjęcia przez Radę Powiatu stawki służące naliczaniu opłat  
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021, 
w wysokości maksymalnej dopuszczonej ustawą. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 65/2021 
z dnia 27 maja 2021 r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie 
terminu zakończenia umowy. 

 (referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii wystąpił do Zarządu 
Powiatu wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie rozliczenia realizacji 
przedmiotu umowy Nr 65/2021 z dnia 27 maja 2021 r. na wykonanie zadania 
pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH etap I – 
opracowanie projektu modernizacji”. 

Pan Naczelnik poinformował, że wartość umowna zadania wynosi 69 495,00 zł brutto.  
Termin realizacji zadania był wyznaczony na dzień 30 lipca 2021 r., a faktyczne 
zakończenie zadania nastąpiło w dniu 1 października 2021 r., w związku z tym zaistniało 
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 63 dni. Dodał, że przyczyny opóźnienia 
leżą po stronie wykonawcy prac. 

Zgodnie z unormowaniem prawnym zawartym w §7 ust. 1 umowy, wartość kary 
umownej za każdy dzień opóźnienia wynosi 0,2 % wartości umownej zadania.  

W omawianym przypadku łączna suma kar umownych obciążających Wykonawcę: 
SKB GIS s. c. Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak 
z siedzibą ul. Złota 14/25, 10-698 Olsztyn, za niedotrzymanie terminu umowy 
Nr 65/2021, wynosi 8 756,37 zł. 

W związku z powyższym, Pan Michał Kotynia wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o przyjęcie takiego rozliczenia realizacji przedmiotu umowy i ustalenie kar umownych  
w proponowanej wysokości. 
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął rozliczenie realizacji 
przedmiotu ww. umowy zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy z Wojewodą Łódzkim, 
dotyczącej udzielenia dotacji na zakup pomocy dydaktycznych dla I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, w ramach Rządowego 
programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
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do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację warunków umowy z Wojewodą Łódzkim, 
dotyczącej udzielenia dotacji na zakup w roku 2021 pomocy dydaktycznych dla I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, w ramach Rządowego 
programu na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica”. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w tym roku były składane dwa wnioski o udzielenie 
dotacji na ten cel: dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach 
oraz dla I Liceum Ogólnokształcącego. Przyznano dotację dla I LO w kwocie 14 000 zł, 
a wartość tego zadania wynosi 17 500 zł (3 500 zł – wkład własny). 

W projekcie umowy wskazane są zasady przyznania, otrzymania oraz rozliczenia dotacji. 
W przypadku programu „Aktywna tablica” oprócz zakupu sprzętu informatycznego (3 
zestawy interaktywne) konieczne jest podjęcie działań związanych ze szkoleniem 
nauczycieli, siecią współpracy szkół oraz wykorzystanie ww. sprzętu 
w trakcie zajęć przez co najmniej 5 godzin tygodniowo. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Do zawarcia umowy upoważniono: 
1) Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego, 
2) Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w konkursie  
o uzyskanie Akredytacji w ramach unijnego programu Erasmus+ na lata 2021 – 2027 
przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na złożenie przez Pana Krzysztofa Serwę – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, 
wniosku w konkursie o uzyskanie Akredytacji w ramach unijnego programu Erasmus+  
na lata 2021 – 2027, który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. 

Pani Naczelnik przypomniała, że wcześniej z takim wnioskiem wystąpił Dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 w Koluszkach i uzyskał zgodę Zarządu Powiatu oraz Pełnomocnictwo 
do reprezentowania Powiatu w tym konkursie. 

Pani Szelest poinformowała, że jeśli chodzi o występowanie o środki w ramach 
programu Erasmus+ od 2021 roku szkoły powinny posiadać akredytację jeżeli  
zamierzają ubiegać się o unijne dofinansowanie projektów, która poświadcza, że szkoła 
posiada doświadczenie w realizacji tego typu projektów.  

W związku z powyższym, Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu z prośbą o wyrażenie 
zgody na złożenie wniosku w konkursie o uzyskanie Akredytacji w ramach unijnego 
programu Erasmus+ na lata 2021 – 2027 przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach oraz udzielenie Panu Dyrektorowi pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu 
i na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z zamiarem złożenia wniosku  
w konkursie o uzyskanie Akredytacji w ramach unijnego programu Erasmus+ na lata 
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2021 – 2027 oraz uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 20 
do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację „Powiatowego 
Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” oraz przyjęcia Regulaminu 
Rajdu. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na współorganizację z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Miazga” z siedzibą  
w Brojcach 39, 95-006 Brójce „Powiatowego Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego 
wschodniego”, który odbędzie się w dniu 23 października 2021 r. na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego.  

Jest to impreza cykliczna organizowana corocznie, ujmowana w harmonogramie imprez 
sportowych i sportowo – rekreacyjnych na każdy rok. 

Rajd odbędzie się na znakowanych trasach turystycznych powiatu łódzkiego 
wschodniego. Zbiórka ma nastąpić w Uroczysku Pustułka, Gałkówek – Kolonia, 
zakończenie nastąpi przy Zalewie w Lisowicach. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację  
tego zadania przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
2 000,00 zł, w tym: kwotę nieprzekraczającą 500,00 zł na pokrycie kosztów  
związanych z wynagrodzeniem sędziów, kwotę nieprzekraczającą 1 000,00 zł na zakup 
nagród i pucharów dla uczestników rajdu oraz kwotę nieprzekraczającą 500,00 zł 
na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania i podania posiłku 
regeneracyjnego dla uczestników rajdu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

23. Przedstawienie propozycji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych 
do współorganizacji w 2022 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła propozycje imprez sportowych i sportowo-
rekreacyjnych do współorganizacji w 2022 roku miejsce realizacji oraz wysokość 
planowanych wydatków na imprezy: 

1) Orlikowy turniej piłki nożnej (impreza zgłoszona po raz pierwszy), Tuszyn – kwota 
1 000 zł, 

2) XIII DYCHA Justynów – Janówka, Justynów – kwota 3 000 zł, 

3) XIV Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza, Stare 
Skoszewy – kwota 3 000 zł, 
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4) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet 
i mężczyzn, boisko w Justynowie lub w Lisowicach – kwota 2 800 zł, 

5) Powiatowy Rajd Pieszy „Poznajemy powiat łódzki wschodni”, teren powiatu, kwota 
2 800 zł, 

6) „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej”, gmina Rzgów – kwota 600 zł, 

7) „XI Mistrzostwa Rzgowa w jeździe na deskorolce” (impreza zgłoszona po raz 
pierwszy), gmina Rzgów – kwota 300 zł, 

8) Indywidualne zawody sportowo-pożarnicze dla dzieci i młodzieży. Konkurencje: 
sztafeta, Bojówka, gmina Brójce – kwota 3 000 zł, 

9) Powiatowe Zawody Strzeleckie–karabinek laserowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
(impreza zgłoszona po raz pierwszy), gmina Brójce – kwota 2 500 zł. 

 Biorąc pod uwagę przedstawione propozycje, łączne wydatki Powiatu na realizację 
imprez wyniosą 19 000 zł. 

Zestawienie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych do współorganizacji  
w 2022 roku, stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2022 rok wstępnie planowana jest kwota 11 500 zł, czyli na poziomie 2021 roku  
oraz środki finansowe w kwocie 3 000 zł na Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego  
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2021 roku. 

Pan Starosta zaproponował, aby na współorganizację imprez na 2022 rok przeznaczyć 
większe środki finansowe, tj. w wysokości 15 000 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje 
imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych do współorganizacji w 2022 roku oraz 
zwiększenie środków finansowych na ten cel. Harmonogram imprez sportowych 
zostanie przedstawiony Powiatowej Radzie Sportu, celem zaopiniowania. 

24. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania Nagród Starosty Łódzkiego Wschodniego 
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

W związku z Dniem Edukacji Narodowej przypadającym na 14 października 2021 roku 
Pani Małgorzata Szelest przedstawiła propozycje przyznania Nagród Starosty Łódzkiego 
Wschodniego dla dyrektorów, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie wysokości nagród. 

Wnioski o uhonorowanie Dyrektorów złożyła Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki 
Wschodni. Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród we wniosku wskazuje się 
minimum 8 kryteriów spośród wymienionych w regulaminie, jakie spełnili dyrektorzy. 

Pani Małgorzata Szelest szczegółowo omówiła wnioski, w których wzięto pod uwagę 
działalność dyrektorów za ubiegły rok szkolny i proponowane kwoty nagród: 

1) Pani Annie Olczyk od dnia 1 września 2021 r. na okres 5 lat szkolnych powierzono 
stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza  
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w Koluszkach w związku z przeprowadzonym konkursem. Ponadto, Pani Olczyk  
w czasie pełnienia obowiązków dyrektora tej szkoły zabiegała o rozwój szkoły, 
poprawę warunków lokalowych, środki finansowe na remonty oraz ogłaszane 
projekty i programy rządowe; 

2) Pani Aleksandrze Balcerak od dnia 1 września 2021 r. na okres 5 lat szkolnych 
przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Koluszkach. Z inicjatywy Pani Balcerak powstały zamiejscowe 
stanowiska Poradni w Rzgowie i Tuszynie, które cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Realizuje zadania związane z wydawaniem opinii i orzeczeń, zajmuje się organizacją 
sieci współpracy szkół, prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli, uczniów 
i rodziców; bierze również aktywny udział w pracy zespołów wielospecjalistycznej 
oceny pracy oraz różnego rodzaju problemami i trudnościami w nauce; 

3) Pan Krzysztof Serwa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach wykazuje się 
aktywnością w zakresie udziału i występowania o dofinansowanie przedsięwzięć  
w ramach projektów unijnych. Prawidłowo prowadzi organizację szkoły, dokłada 
wszelkich starań do właściwego funkcjonowania szkoły oraz pozyskania nowych 
uczniów w ramach prowadzonego naboru, organizuje egzaminy zawodowe 
po każdej kwalifikacji; 

4) Panu Waldemarowi Puczyńskiemu od dnia 1 września 2021 r. na okres 4 lat 
szkolnych przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2  
w Koluszkach. Pani Naczelnik nadmieniła, że jest to szkoła o największej liczbie 
oddziałów. W tej szkole zgodnie z przepisami konieczne jest organizowanie na 
terenie szkoły egzaminów zawodowych dla poszczególnych kwalifikacji, nie tylko po 
ukończeniu szkoły, ale również w trakcie. Podejmuje również działania związane 
z realizacją przez szkołę projektów unijnych; 

5) Pani Katarzyna Mrówka od 2 lat jest dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach – jest to szkoła o najtrudniejszej specyfice, jeśli 
chodzi o rodzaje niepełnosprawności u dzieci, które powodują konieczność 
różnicowania zajęć organizowanych w Ośrodku. Pani Dyrektor proponuje nowe 
formy zajęć, aby uatrakcyjnić pobyt dzieciom w SOSW.  
W tym roku z inicjatywy Pani Dyrektor został uruchomiony oddział przedszkolny 
specjalny w Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. Pani Dyrektor 
dokłada wszelkich starań aby usprawnić funkcjonowanie Ośrodka. 

 W odniesieniu do przedstawionych zagadnień, Pan Starosta zasugerował, aby zwiększyć 
pulę środków na Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i przyznać dyrektorom 
nagrody w jednakowej wysokości. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawioną propozycję i zdecydował o przyznaniu Nagród Starosty Łódzkiego 
Wschodniego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni, za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, w jednakowej wysokości. 

Wręczenie Nagród przez Zarząd Powiatu nastąpi w dniu 18 października 2021 roku. 
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25. Zatwierdzenie aneksu nr 4 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 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach. 
Aneks dotyczy przyznania uczennicy klasy trzeciej ZS nr 2 w Koluszkach indywidualnego 
nauczania, które jest przyznawane zgodnie z wydaną opinią o potrzebie realizacji tego 
typu zajęć. Proponowane jest przydzielenie 15 godzin zajęć tygodniowo, co stanowi 
połowę ilości godzin, jakie byłyby realizowane w szkole.  

Pani Naczelnik poinformowała, że aneks obowiązuje od września 2021 r., jednak  
ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury opiniowania przez związki 
zawodowe zrzeszające nauczycieli oraz przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi, 
dopiero teraz otrzymano opinie w sprawie aneksu – opinie są pozytywne.  

Pani Szelest nadmieniła, że w tym aneksie istnieją pewne przekroczenia ilości godzin 
średniorocznie powyżej 1,5 etatu (maksymalnie nauczyciel ma przyznane 30 godzin 
średniorocznie, a zgodnie z przepisami możliwe jest przydzielenie maksymalnie 27 
godzin zajęć). Dodała, że zatrudnienie nauczycieli nie następuje na cały rok szkolny, a do 
dnia 30 kwietnia 2022 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 4 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

26. Uzgodnienie formy i liczby godzin do realizacji zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dla dwojga dzieci 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 wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie dwojga  
dzieci 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 tych dzieci. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że te dzieci nie zostaną już ujęte w Systemie Informacji 
Oświatowej, ze względu na termin składania wniosku. Dodała, że opinie o potrzebie 
realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju są wydawane w trakcie całego roku 
szkolnego, tak jak wnioski rodziców dzieci, które są składane w różnych terminach. 

Dyrektor SOSW w Koluszkach zaproponowała, aby dla tych dzieci realizować zajęcia 
w wymiarze 1 godziny zajęć indywidualnych (po 1 godzinie na każde dziecko w wymiarze 
tygodniowym). Średniomiesięczny koszt 1 godziny tych zajęć wyniesie około 265 zł. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że po pozytywnym uzgodnieniu przez Zarząd 
Powiatu ilości zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w SOSW w Koluszkach w roku 
szkolnym 2021/2022 w proponowanym wymiarze, w zajęciach uczestniczyłoby łącznie 
34 dzieci, z czego 32 dzieci zostało ujętych w Systemie Informacji Oświatowej  
i przysługuje na nie część oświatowa subwencji ogólnej. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu uzgodnił formę 
i liczbę godzin do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dwojga dzieci 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 2021/2022. 

27. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Skarbnik przedstawiła wyniki realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego wg stanu na dzień 30 września 2021 roku. 

Dochody zostały zrealizowane na kwotę 63 293 625,78 zł, co stanowi 78,33 %. 

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 49 700 400,50 zł, co stanowi 55,18 %,  
w tym wydatki bieżące – kwota 46 613 199,71 zł (66,88%) i wydatki majątkowe – 
kwota 3 087 200,79 zł (15,16 %). 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym zestawieniu, stanowiącym 
załącznik nr 23 do protokołu.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 9 miesięcy 2021 roku. 

2) Pani Skarbnik przedstawiła złożone przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego propozycje do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2022 rok. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że prawie w 90 % przypadków pracownikom i domów 
pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych oraz innych jednostek, 
konieczne będzie zwiększenie wynagrodzeń, aby zapewnić uzyskanie przez 
pracowników minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 
roku (3010 zł). 

Został przedstawiony wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na 2022 rok, 
wynikający z Wieloletniej Prognozy Finansowej i złożonych propozycji.  
Przedłożony wykaz stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Opracowanie dotyczące dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2022 roku stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze złożonymi propozycjami jednostek organizacyjnych, 
do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.  

Kolejne propozycje będą przedstawiane przez Panią Skarbnik na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu.  

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie 
finansowania zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w 2021 roku. 

2) Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych 
do współorganizacji w 2022 roku. 

3) Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu Nagród Starosty Łódzkiego Wschodniego 
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

4) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 4 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

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

6) Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 9 miesięcy 2021 roku. 

7) Zarząd Powiatu zapoznał się ze złożonymi propozycjami jednostek organizacyjnych, 
do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

8) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

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

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

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

d) zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku; 

e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 
lub innych obiektów pływających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
obowiązujących w 2021 r. 

9) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1432/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1433/2021 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: 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. 

c) Nr 1434/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku: Naczelnika Wydziału EiSS, Dyrektora PCPR) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1435/2021 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, 
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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e) Nr 1436/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: ZS nr 2,  
DPS w Wiśniowej Górze, PCPR) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 1437/2021 w sprawie „Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska 
urzędnicze kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – 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 1438/2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Pomocy – 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 1439/2021 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. 
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i) Nr 1440/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 1 w Koluszkach umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rzecz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

j) Nr 1441/2021 w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 65/2021  
z dnia 27 maja 2021 r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie 
terminu zakończenia umowy – 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. 

k) Nr 1442/2021 w sprawie akceptacji warunków umowy z Wojewodą Łódzkim, 
dotyczącej udzielenia dotacji na zakup pomocy dydaktycznych dla I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, w ramach Rządowego 
programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

l) Nr 1443/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w konkursie  
o uzyskanie Akredytacji w ramach unijnego programu Erasmus+ na lata 2021 – 2027 
przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 



str. 25 

 

 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. 

m) Nr 1444/2021 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację „Powiatowego 
Rajdu Pieszego szlakami powiatu łódzkiego wschodniego” oraz przyjęcia 
Regulaminu Rajdu – 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  …………...……...………………….. 


