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PROTOKÓŁ NR 174/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 14 grudnia 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 Nr 173/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji  
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
poinformowała, że dla zapewnienia realizacji zadań współfinansowanych przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych począwszy od miesiąca 
stycznia 2022 roku, Rada Powiatu podejmuje uchwałę zapewniającą ciągłość zadań 
Funduszu do czasu uchwalenia planu finansowego Funduszu.  

W związku z tym przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano upoważnienie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
do zaliczkowego dysponowania środkami Funduszu przeznaczonymi na: zobowiązania 
dotyczące dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach  
terapii zajęciowej i dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych. 

Upoważnienie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego będzie obowiązywać 
do momentu zatwierdzenia planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2022 r., stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji  
zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2022 roku. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
zasad realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2022. 

Biorąc pod uwagę przewidywany zakres zadań do realizacji w 2022 r. oraz potrzeby 
zgłoszone przez osoby niepełnosprawne, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim opracowała niniejsze zasady, 
w celu ustanowienia przejrzystych warunków, które umożliwią osobom 
niepełnosprawnym uzyskanie wsparcia, szczególnie jeżeli dotychczas nie miały takiej 
możliwości. 

Pani Dyrektor przedstawiła proponowane zasady realizacji dla poszczególnych zadań: 

1) Zadanie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych. 
W 2022 roku dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające orzeczoną 
niepełnosprawność lub w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące z orzeczonym 
znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także osoby 
dorosłe posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które  
nie korzystały z dofinasowania do turnusu rehabilitacyjnego w 2021 r.  
lub zrezygnowały ze względu na pandemię COVID-19, będą mogły ubiegać się  
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Dofinansowanie 
przyznawane będzie w wysokości 100 % należnej kwoty dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej i ich opiekunów. 

2) Zadanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego będzie przyznawane osobom 
niepełnosprawnym, niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,  
z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy wskazującym na choroby 
neurologiczne lub choroby narządu ruchu.   
Dofinasowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego będzie refundowane  
na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zgodnie z kodem 
niepełnosprawności wnioskodawcy, z treści którego będzie wynikać,  
że wnioskowany sprzęt niezbędny jest do prowadzenia rehabilitacji w warunkach 
domowych. Wysokość planowanego dofinasowania zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego to 80 % kosztów brutto tego sprzętu, nie więcej niż 3.000.00 zł. 
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
będzie przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 
współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem 
kolejności zgłoszeń wniosków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
z dnia 29 maja 2017 r. w prawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych  
na zlecenie. 
Dofinasowanie do zakupu aparatów słuchowych będzie przyznawane w wysokości 
należnej kwoty zgodnej z przepisami ze środków Funduszu tylko osobom dorosłym, 
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dzieci i młodzieży do 18 roku życia, których orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności ma określony kod choroby 03-L. 

O przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność wpływu wniosku, 
aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie. 

3) Zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych. 
Zadanie dofinasowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych  
w roku 2022 nie będzie realizowane, z wyjątkiem jednej rodziny, która podjęła 
próby uzyskania dofinasowania do podłączenia kanalizacji i utworzenia łazienki 
z toaletą, dla usprawnienia funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, jednakże  
ze względu na złą sytuację materialną rodzina nie dopełniła formalności rezygnując 
miedzy innymi z powodu braku środków finansowych na pokrycie wkładu własnego. 
Zadanie dofinasowania likwidacji barier w komunikowaniu się w 2022 r. nie będzie 
realizowane. 

W sytuacji zwiększonych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonych na realizację 
zadań, zasady przyznawania pomocy ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji 
społecznej w roku 2022 będą weryfikowane na bieżąco. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął 
w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa 
dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu 
wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie 

poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” zostali wyłonieni wykonawcy w zakresie: 
części I, części II, części III, części IV i części V, natomiast w zakresie części VI 
postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  
Dlatego, w związku z zakończeniem postępowania, Pan Naczelnik przedstawia  
Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa 
dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu 
wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap II. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie 
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap II zostało zakończone poprzez 
wyłonienie wykonawców w zakresie części I oraz części III, natomiast w zakresie  
części II postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Dlatego, w związku z zakończeniem postępowania, Pan Naczelnik 
przedstawia Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół  
z tego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6  
do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa 
dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu 
wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap III. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu  
wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap III zostało zakończone 
poprzez wyłonienie wykonawcy.  
Dlatego, w związku z zakończeniem postępowania, Pan Naczelnik przedstawia Zarządowi 
Powiatu do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół  
z niniejszego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7  
do protokołu. 

9. Rozpatrzenie wniosków o odstąpienie od stosowania zasad określonych w Uchwale 
Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi: 
a) w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego 

we wszystkich kwestiach wynikających z działalności prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe w Łodzi, 

b) w związku ze zleceniem prac rozbudowy instalacji wykrywania dymu w budynku 
Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła wnioski Naczelnika 
Wydziału Organizacyjnego o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
określonych w Uchwale Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
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z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi: 
1) w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego  

we wszystkich kwestiach wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi, 

2) w związku ze zleceniem prac rozbudowy instalacji wykrywania dymu w budynku 
Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach. 

Pierwszy wniosek został złożony, gdyż z dniem 31 grudnia 2021 r. upływa czas 
obowiązywania umowy dotyczącej świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej  
i doradztwa prawnego we wszystkich kwestiach prawnych wynikających z działalności 
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi przez Kancelarię Radcy Prawnego 
Piotr Mrozowski. 
W związku z tym, dla zapewnienia ciągłości prowadzonych spraw i utrzymania 
wysokiego poziomu świadczonych usług prawnych zasadnym jest kontynuowanie 
współpracy z Panem Piotrem Mrozowskim. Ww. Kancelaria od 2019 roku świadczy 
usługi prawne dla Starostwa Powiatowego w Łodzi, a współpraca oceniana jest 
pozytywnie. Dlatego zaproponowano zawarcie kolejnej umowy na czas 12 miesięcy. 
Szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonej obsługi prawnej zostały 
zawarte we wniosku Naczelnika Wydz. Organizacyjnego. 
Kopia wniosku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Pierwszy wniosek został złożony, gdyż w związku z realizacją zadania inwestycyjnego  
pn.: „Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach – 
etap II" zaistniała konieczność rozbudowy istniejącej instalacji wykrywania dymu  
w pomieszczeniach, w których będzie przechowywana dokumentacja papierowa. 
Instalacja została zrealizowana w 2018 roku w trakcie adaptacji pomieszczeń  
pod magazyn nr 2 Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Ze względu na rozbudowę systemu i podłączenie instalacji szeregowo do systemu 
w Archiwum Zakładowym, obowiązującą gwarancję oraz konieczność realizacji 
inwestycji w 2021 roku, zasadnym jest zlecenie wykonania rozbudowy firmie, która 
wykonała tę instalację – firma FARAD – Dariusz Goczał, 95-040 Koluszki ul. Andersa 8a. 
Wartość szacunkowa została ustalona w kwocie 10 000,00 zł netto.  
Termin realizacji będzie wynosił 2 tygodnie od dnia podpisania umowy. 
Kopia wniosku Naczelnika Wydz. Organizacyjnego, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył omówione wnioski o odstąpienie od stosowania zasad określonych  
w Uchwale Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lutego 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 
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umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 

Mienie w postaci: rowerów, wieszaków, uchwytu do papieru toaletowego i szafy 
kartotekowej, zostało przeznaczone do likwidacji poprzez złomowanie. 

Mienie w postaci m.in.: czajników, aparatów telefonicznych, telefonów komórkowych, 
wentylatorów, monitorów, grzejnika, laminatora, niszczarek, drukarek, zestawów 
komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, zostało przeznaczone do likwidacji  
poprzez utylizację. 

Mienie w postaci m.in.: krzeseł, szaf, szafek, biurek, stolików, półek na dokumenty, 
zostało przeznaczone do likwidacji poprzez wywóz na wysypisko śmieci. 

Mienie w postaci m.in.: programów komputerowych, programów antywirusowych, 
oprogramowania, licencji, zostało przeznaczone do likwidacji poprzez fizyczne 
zniszczenie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację 
umorzonych i zużytych składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa 
Powiatowego w Łodzi.  
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania  
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok. 

Pani Naczelnik poinformowała, że obowiązek przedstawienia planu wynika z ustawy 
Karta Nauczyciela. W budżecie Powiatu konieczne jest wyodrębnienie środków 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń 
branżowych – w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych  
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na 2022 rok planowana jest kwota 74 694,00 zł. 

Pani Szelest nadmieniła, że plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli formułuje się w oparciu o wnioski składane przez dyrektorów szkół,  
którzy analizują potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach, 
na podstawie nadzoru pedagogicznego i wniosków nauczycieli.  

W planie dofinansowania wymagane jest określenie maksymalnych kwot 
dofinansowania, form oraz specjalności, w jakich będą się kształcić nauczyciele. 

Pani Naczelnik poinformowała, że na 2022 rok przewidziane jest dofinansowanie  
w formie studiów podyplomowych na specjalnościach: 
a) podstawy przedsiębiorczości – w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach, 
b) terapia pedagogiczna i socjoterapia – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Koluszkach, 
c) logopedia – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. 

Pozostałe formy doskonalenia przewidziane na 2022 rok są to szkolenia indywidualne, 
szkolenia nauczycieli (poprzednio: szkolenia rad pedagogicznych). 
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W ramach planu doskonalenia uwzględnione są koszty podróży, wyżywienia 
i zakwaterowania. Proponowane jest dofinansowanie w 50 %. 
Pani Szelest dodała, że wspomaganie i sieć współpracy realizowane przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną również są finansowane w ramach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.  

Proponuje się, aby na 2022 rok ustalić dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na poziomie tegorocznym, tj. w następujący sposób: 
1) za studia podyplomowe rozpoczęte przez nauczyciela w 2022 roku kwota 

dofinansowania wynosi 60% kosztów całkowitych ponoszonych przez nauczyciela 
za cały okres kształcenia, ale nie więcej niż 2 500 zł i wypłacana jest jednorazowo  
w 2022 roku; 

2) za seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

a) kwota dofinansowania przy cenie doskonalenia do 600 zł wynosi 100 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela, 

b) kwota dofinansowania przy cenie doskonalenia powyżej 600 zł wynosi 80 % 
kosztów ponoszonych przez nauczyciela, ale nie mniej niż 600 zł i nie więcej  
niż 800 zł, 

c) w przypadku skorzystania w jednym czasie z tej samej formy doskonalenia  
przez łącznie co najmniej 50 % kadry nauczycieli zatrudnionych w danej szkole 
dofinansowanie przysługuje w 100 %, 

d) w przypadku wykupienia przez szkołę rocznego dostępu do portalu oświatowego 
kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów dostępu; 

3) za szkolenia branżowe nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela; 

4) za organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci 
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100 % 
kosztów ponoszonych na ten cel. 

Ponadto tak jak obecnie proponuje się dofinansować: 
1) w 50 % koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli 

uczestniczących w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
z wyjątkiem studiów podyplomowych; 

2) w 100 % koszty przejazdów i wyżywienia  nauczycieli uczestniczących w szkoleniach 
branżowych. 

W przypadku organizowania i prowadzenia przez nauczycieli Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy  
i samokształcenia dla nauczycieli, które wymaga dojazdów, dofinansowanie kosztów 
przejazdów wynosi 100 % kosztów ponoszonych przez tych nauczycieli. 

W przypadku uczestnictwa nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
które nie były możliwe do zaplanowania w trakcie tworzenia Planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok, a dyrektor uzna je  
za szczególnie zasadne, dofinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania  
i wyżywienia następuje w określony sposób, w ramach środków finansowych 
posiadanych przez szkołę. 
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W przypadku uczestnictwa nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi dofinansowanie tych form 
oraz kosztów przejazdów i wyżywienia wynosi 100 % kosztów ponoszonych przez 
nauczycieli. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, plan 
doskonalenia i przeznaczenie środków na jego realizację w ciągu roku kalendarzowego 
może ulec zmianie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę. 

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pani Małgorzata Szelest dodała, że podobnie jak w tym roku budżetowym, na 2022 rok 
planowane jest dofinansowanie dostępu do portalu oświatowego, z którego korzystają 
wszystkie szkoły. Koszt z tym związany wyniesie 1095,93 zł brutto zł na każdą szkołę. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
do omówionego projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok. 
Projekt uchwały uzyskał już akceptację dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 
Projekt uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenia sprzątaczek w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach dla zamiejscowych stanowisk pracy 
w Tuszynie i w Rzgowie. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść wystąpienia Dyrektora Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie zatrudnienia na umowę 
zlecenia sprzątaczek w Poradni dla zamiejscowych stanowisk pracy w Tuszynie  
i w Rzgowie, od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

Proponowane jest zatrudnienie sprzątaczek dla zamiejscowych stanowisk pracy  
Poradni: w Tuszynie w wymiarze 8 godzin średniomiesięcznie oraz w Rzgowie,  
w wymiarze 36 godzin średniomiesięcznie. 
W planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach na 2022 rok 
zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel. 

Kopia pisma Dyrektora PPP w tej sprawie, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję  
w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenia sprzątaczek w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach dla zamiejscowych stanowisk pracy w Tuszynie i w Rzgowie, 
na warunkach określonych w ww. piśmie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Rzgów, obrębie Huta 
Wiskicka – Tadzin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 41/1. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 
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Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił  
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego zgodnie z decyzją Burmistrza Rzgowa z dnia 22 kwietnia 2021 r.  
i na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. Nieruchomość jest położona w gminie Rzgów, obrębie Huta  
Wiskicka – Tadzin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 41/1 o powierzchni 
0,0109 ha, przeznaczona pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1233E.  

Pan Naczelnik poinformował, że działka nr 41/1 została wydzielona pod budowę 
chodnika w ww. drodze powiatowej. Dodał, że łącznie w ramach tego podziału powstało 
8 działek, a poprzedni właściciele części z tych nieruchomości wystąpili do Starostwa 
Powiatowego w Łodzi z roszczeniami o wypłatę odszkodowań. 

Pan Biliński przedstawił informacje na temat wyniku negocjacji w sprawie wypłaty 
odszkodowania za ww. działkę oraz wartości nieruchomości określonej na podstawie 
uchwały Nr 993/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 października 
2016 r. w sprawie zatwierdzenia średniej wartości 1m2 gruntów zajętych pod drogi 
powiatowe. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na wniosek: Naczelnika Wydz. Or., Naczelnika Wydz. EiSS, Dyrektora DPS  
w Lisowicach, Dyrektora PUP Łódź – Wschód). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 
rozdziału 75095 Pozostała działalność; 

2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 
Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 
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, rozdziału 80195 Pozostała 
działalność; 

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

4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy; 
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5) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 
psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 
Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

15. 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, PPP, DPS w Lisowicach, PUP Łódź – Wschód). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1574/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 grudnia 
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 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie 
zadań własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; 
3) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach; 
4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach; 
5) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
6) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 750, rozdziału 75020, rozdziału 75095; 

2) Działu 801, rozdziału 80115, rozdziału 80117, rozdziału 80120, rozdziału 80152, 
rozdziału 80195; 

3) Działu 852, rozdziału 85202; 

4) Działu 853, rozdziału 85333; 

5) Działu 854, rozdziału 85406, rozdziału 85495. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy 
jednostek: PINB, I LO, ZS nr 2, DPS w Wiśniowej Górze, DPS w Lisowicach, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań własnych oraz zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 
po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych; 
3) Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
4) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 
5) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 
6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; 
4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
5) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
6) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
7) 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 16 
do protokołu. 

17. 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 propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na lata 2021 – 2024, przedstawionej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/263/2021 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2021 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 370.555,00 zł. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają ze wskazanych poniże 
okoliczności: 
1) decyzji Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 93.145,00 zł;  
2) przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu 
pożarniczego jako wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego”  
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach;  

3) przystąpienia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach  
do realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości” i przyznania na ten cel wsparcia 
finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 
30.000,00 zł;  

4) rozwiązania umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających  
w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” i zmniejszenia planu 
dochodów o kwotę 51.250,00 zł;  

5) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat  
za wydanie prawa jazdy oraz opłat za koncesje i licencje o kwotę 133.300,00 zł;  

6) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
20.000,00 zł;  

7) pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 95.360,00 zł.  

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 370.555,00 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 363.062,00 zł w ramach następujących 
działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.490,00 zł, 
b) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 93,00 zł, 
c) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 236.229,00 zł, 
d) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 30.138,00 zł, 
e) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 145.362,00 zł, 
f) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie  

o kwotę 51.250,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 7.493,00 zł w ramach 
poniższych działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 50.000,00 zł, 
b) działu 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 42.507,00 zł. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2021 roku i zostały 
wprowadzone z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy  
o finansach publicznych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 –2024, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 277.410,00 zł.  
W ramach dochodów zaproponowano zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 
223.988,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 53.422,00 zł. 
W ramach wydatków zaproponowano zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
227.410,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku przedstawionego w załączniku 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 
oraz zmiany zestawienia dochodów pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu 
pożarniczego jako wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego”  
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach; 

2) przystąpienia przez SOSW w Koluszkach do realizacji programu pn. „Laboratoria 
Przyszłości” i przyznania na ten cel wsparcia finansowego ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30.000,00 zł; 

3) rozwiązania umowy z PFRON na realizację programu „Aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających  
w zatrudnieniu z terenu powiatu łódzkiego wschodniego” i zmniejszenia planu 
dochodów o kwotę 51.250,00 zł; 

4) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, opłat  
za wydanie prawa jazdy oraz opłat za koncesje i licencje o kwotę 133.300,00 zł; 

5) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 
20.000,00 zł; 

6) przeprowadzonej analizy wykonania i przewidywanego wykonania budżetu  
w zakresie planu dochodów przez: 
a) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze–zwiększenie o kwotę 46.856,00 zł, 
b) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – zwiększenie o kwotę 3.467,00 zł, 
c) Starostwo Powiatowe w Łodzi – zwiększenie o kwotę 44.910,00 zł, 
d) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego – zwiększenie o kwotę 93,00 zł, 
e) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – zmniejszenie o kwotę 104,00 zł, 
f) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – zwiększenie o kwotę 92,00 zł, 
g) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – zwiększenie  

o kwotę 46,00 zł. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują następujące kwoty: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 227.410,00 zł w ramach poniżej 
wskazanych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.490,00 zł, 
b) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o 93,00 zł z przeznaczeniem 

na realizację zadań w ramach rozdziału 71015 Nadzór budowlany, 
c) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 195.616,00 zł  

z przeznaczeniem m.in. na zadania statutowe realizowane przez Wydział 
Komunikacji i Transportu oraz Wydział Organizacyjny, 

d) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 30.138,00 zł, w tym 
30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, 

e) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 50.323,00 zł  
z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, 

f) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie  
o kwotę 51.250,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji programu 
„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych  
i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego”; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w ramach działu  
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pożarniczego jako 
wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego” przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą  
w Koluszkach w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, dotyczące zmian: 

 w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 

 planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku 
i w planie dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
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 
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budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Proponowane zmiany są związane z analizą wykonania i przewidywanego wykonania 
budżetu w zakresie realizacji zadań w ramach nw. działów klasyfikacji budżetowej: 
1) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków w grupie 

„zadania statutowe” o kwotę 42.507,00 zł; 
2) działu 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 42.507,00 zł w związku  

z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska przy Zespole  
Szkół nr 2 w Koluszkach”; 

3) działu 852 Pomoc społeczna – przesunięcie kwoty 62,67 zł z grupy „zadania 
statutowe” do grupy „wynagrodzenia i pochodne”; 

4) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięcie kwoty 
1.457,43 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe”; 

5) działu 855 Rodzina – przesunięcie kwoty 794,36 zł z grupy „zadania statutowe”  
do grupy „wynagrodzenia i pochodne” oraz rozliczenie dotacji udzielanych  
z budżetu Powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter 
cywilnoprawny. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, ze zgodnie z ustawą o finansach publicznych,  
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, 
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce 
samorządu terytorialnego lub jego jednostkom organizacyjnym (jednostki budżetowe, 
samorządowe instytucje kultury) mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać 
odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty na zasadach 
określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunków dopuszczalności  
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg. Ponadto organ 
stanowiący może postanowić o stosowaniu z urzędu ulg w przypadku wystąpienia 
okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 o finansach publicznych. 

Zasady stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, przypadających 
Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu są uregulowane Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Nr LII/686/2010 z dnia 13 maja 2010 r., dlatego zaproponowano 
zaktualizowanie i rozszerzenie zakresu pomocy udzielanej przez Powiat, określenie 
odrębnie procedur wymaganych w przypadku, gdy posiada ona charakter pomocy 
publicznej, do której mają zastosowanie przepisy unijne.  



str. 16 

 

Określenie wysokości tej pomocy zamiast konkretnej wartości zawiera odesłanie  
do uregulowań merytorycznych Rozporządzeń Komisji Europejskiej, dzięki czemu, 
w przypadku zmiany limitów wartości pomocy publicznej uchwała w niniejszej sprawie 
będzie zachowywać swoją moc obowiązującą. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w omawianej sprawie, stanowiącą załącznik nr 20 do protokołu. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków 
budżetowych. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. 
zakładano lokat terminowych, ze względu na niskie oprocentowanie, natomiast 
w listopadzie 2021 r. po negocjacjach, podjęto decyzję o założeniu lokaty 
na kwotę 10 000 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego, od dnia 8 listopada 
2021 r. do dnia 9 grudnia 2021 r., a następnie od dnia 9 grudnia 2021 r. do dnia  
27 grudnia 2021 r.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, które 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

2) Pan Starosta poinformował, że w dniu 15 grudnia 2021 r. wraz z Panią Wicestarostą 
będzie uczestniczył w uroczystym podpisaniu aktu dokumentującego rozpoczęcie 
rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16. Całkowita wartość zadania: 8 457 048,89 zł. 

3) Pani Wicestarosta poinformowała, że również w dniu 15 grudnia 2021 r.  
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostaną przekazane 
czujniki tlenku węgla zakupione przez Powiat Łódzki Wschodni w ramach działań 
określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości  
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

4) Pan Paweł Pomorski – Członek Zarządu Powiatu, poinformował, że w związku  
z realizacją zadania polegającego na modernizacji szczegółowej osnowy 
wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, nastąpiło zniszczenie 
ściany świetlicy wiejskiej w miejscowości Natolin, przez wykonawcę tych prac 
geodezyjnych.  

W odniesieniu do tego zagadnienia, Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Kartografii nadmienił, że kontaktował się z wykonawcami, którzy 
zadeklarowali dokonanie napraw powstałych szkód.  
Pan Naczelnik został zobowiązany przez Zarząd Powiatu do uzgodnienia z Gminą 
Nowosolna możliwości przeprowadzenia wizji w terenie, aby dokonać oględzin 
tej szkody. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok. 
Projekt uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli. 

2) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenia sprzątaczek 
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach dla zamiejscowych stanowisk 
pracy w Tuszynie i w Rzgowie. 

3) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski o odstąpienie od stosowania zasad 
określonych w Uchwale Nr 1121/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi: 
a) w zakresie świadczenia obsługi prawnej, pomocy prawnej i doradztwa prawnego 

we wszystkich kwestiach wynikających z działalności prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi, 

b) w związku ze zleceniem prac rozbudowy instalacji wykrywania dymu w budynku 
Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w 2022 r.; 

b) w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji społecznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 roku; 

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

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

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

f) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  
w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego 
jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1569/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym  
pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 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 1570/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym  
pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap II 
 – 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 1571/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym  
pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap III 
 – 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 1572/2021 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji Starostwa Powiatowego w Łodzi 
 – 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 1573/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Rzgów, obrębie  
Huta Wiskicka – Tadzin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 41/1 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 1574/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na wniosek: Naczelnika Wydz. Or., Naczelnika Wydz. EiSS, Dyrektora 
DPS w Lisowicach, Dyrektora PUP Łódź – Wschód)  – 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 1575/2021 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, PPP, DPS w Lisowicach, PUP Łódź – Wschód) 
 – 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 1576/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań  
własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: PINB, I LO, ZS nr 2, DPS w Wiśniowej 
Górze, DPS w Lisowicach, PCPR) – 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. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


