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PROTOKÓŁ NR 176/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 22 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2021 rok (na podstawie decyzji Ministra Finansów). 
(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 wydatków ogółem o kwotę 9.000,00 zł  
w zakresie zadań zleconych. 

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

Proponowane zmiany dotyczą Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziału 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.185.2021.MF.5289 z dnia 17 grudnia 2021 roku.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy: KP PSP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone Uchwałą 
Nr 1588/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 grudnia 2021 roku 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, Pani Skarbnik 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów  
oraz zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych 
po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą Działu 754, rozdziału 75478 i zostają 
dokonane na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.185.2021.MF.5289 
z dnia 17 grudnia 2021 roku. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2021 rok (na podstawie wniosku Dyrektora PUP Łódź – Wschód). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań 
własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy, rozdziału 85395 Pozostała 
działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: PUP Łódź – Wschód). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1590/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 grudnia  
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 
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Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 853, rozdziału 85333, rozdziału 85395  
i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: PPP, PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Koluszkach; 
2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 

Powiatowe urzędy pracy; 
2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 
Pozostała działalność. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź –Wschód. 

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

8. 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 dokonanie 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 dotyczące planowanych dochodów w roku 2021 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 12.410,00 zł. 
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Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) z przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu  
i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach; 

2) ze zmniejszenia planu dotacji i środków otrzymywanych z gmin i powiatów  
na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych o kwotę 20.540,00 zł; 

3) z decyzji Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 9.000,00 zł; 

4) z pozostałych zmian dokonanych na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
budżetu – zwiększenie o kwotę 3.950,00 zł. 

Zmiany dotyczące planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków bieżących o kwotę 12.410,00 zł, w tym w ramach następujących działów 
klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 29.000,00 zł; 
2) Działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 950,00 zł; 
3) Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł; 
4) Działu 855 – Rodzina – zmniejszenie o kwotę 20.540,00 zł. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu Powiatu w 2021 roku, planowane 
dochody są równe planowanym wydatkom. 

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2022.  

Zmiany obejmują zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej 
nr 1150E w gminie Nowosolna” o kwotę 10.674,60 zł i przeznaczenie jej na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej 
nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol”. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,  
polegających na: 
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2021 rok ogółem o kwotę 3.410,00 zł; 
2) zmianie planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień 
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i umów w 2021 r. oraz zmianie planu 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 budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok. 

Proponowane zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu  
i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu 
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach; 

2) rozliczenia dotacji i środków otrzymywanych z gmin i powiatów na utrzymanie 
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 
zmniejszenie o kwotę 20.540,00 zł; 

3) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z usług realizowanych przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 3.000,00 zł; 

4) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie o kwotę 950,00 zł w związku z nałożeniem kary umownej na Partnera 
projektu „WISIENKA – C.D.”. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków 
bieżących w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie  

o kwotę 20.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 

2) Działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 950,00 zł; 
3) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł; 
4) Działu 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 20.540,00 zł w związku z rozliczeniem 

wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok poprzez 
zmianę w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania 
i przewidywanego wykonania budżetu w zakresie realizacji zadań w ramach 
następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) rozdziału 71015 Nadzór budowlany – przesunięcie kwoty 228,00 zł z grupy 

„wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe”; 
2) rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej – przesunięcie kwoty 4.792,00 zł 
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z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe” w ramach planu 
finansowego realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 

3) rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia – przesunięcie kwoty 13.989,00 zł z grupy 
„wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe” w ramach planu 
finansowego realizowanego przez Dzienny Dom Pomocy. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2022 – 2025. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2022 – 2025. 

Pani Skarbnik nadmieniła, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.  
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustalana  
na lata 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym 
spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu 
nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo 
siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. 

W autopoprawce przedstawiono wyliczenia wartości relacji obliczonej dla ostatnich 
trzech lat dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego i przyjętej w projekcie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej z dnia 15 listopada 2021 r.  

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  
do dnia 31 grudnia 2021 r.  
W dniu 8 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjął Uchwałę  
Nr 1565/2021 w sprawie w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej 
stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. Do ustalenia ww. relacji na lata 2022 – 2025 na podstawie przeprowadzonej 
analizy wysokości wskaźników Zarząd Powiatu przyjął okres siedmiu lat. 

W autopoprawce przedstawiono wartości relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych obliczonej dla ostatnich siedmiu lat dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wybierając 
korzystniejszy wariant. 

Poza tym w latach 2022 – 2025 dokonano zmiany wysokości wynagrodzeń 
i pochodnych z powodu wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2022 r. Systemu 
Monitorowania Usług Publicznych (zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 2.269.120,00 zł) 
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oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla radcy 
prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną na terenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (zwiększenie w roku 2022 o kwotę 29.781,03 zł). 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty i edukacyjnej 
opieki wychowawczej oraz pomocy społecznej i polityki społecznej zabezpieczone  
w wysokości 2.269.120,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 
80195, 85295, 85395 i 85495, zostały przeniesione do rezerw celowych w ramach zadań 
statutowych, nie zmieniając ich przeznaczenia. 

W wykazie przedsięwzięć dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 
10.674,60 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego  
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E 
w Justynowie gm. Andrespol”. Zmiany wynikają z przedstawionych kosztorysów 
ofertowych. 

Ze względu na przedstawione zmiany, uznano za uzasadnione przyjęcie autopoprawki  
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2022 – 2025. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025, stanowiącą 
załącznik nr 11 do protokołu. 

12. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Autopoprawkę przygotowano z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków 
finansowych na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego, który świadczy nieodpłatną 
pomoc prawną na terenie powiatu łódzkiego wschodniego oraz w związku 
z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Na podstawie tego Systemu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
dla pracowników oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz pracowników  
pomocy społecznej i polityki społecznej zabezpieczone w rozdziałach: 80195, 85295, 
85395 i 85495 w wysokości 2.269.120,00 zł, zostały przeniesione do rezerw celowych  
w ramach zadań statutowych nie zmieniając ich przeznaczenia. Dlatego zmianie uległa 
również wysokość rezerwy celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ww. ustawy, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 
tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki  
na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W projekcie budżetu 
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Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok zaplanowano rezerwę celową w wysokości 
120.000,00 zł. 
Ze względu na wprowadzone w autopoprawce zmiany w planie wynagrodzeń 
i pochodnych, rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 131.000,00 zł. 

Ponadto w załączniku dotyczącym zadań i zakupów inwestycyjnych w 2022 roku, 
dokonano przesunięcia środków w wysokości 10.674,60 zł z zadania inwestycyjnego  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych  
w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol”. Wprowadzone zmiany 
wynikają z przedstawionych kosztorysów ofertowych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę  
do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

13. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pan Arkadiusz Niecka – Kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim, 
dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych  
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku. 

Porozumienie zostanie zawarte na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 
31 grudnia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął 
inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań 
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r., stanowiącą 
załącznik nr 13 do protokołu. 

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

1) Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2022 – 2025. 

2) Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

3) 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 2021 rok; 

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

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Łódzkim 
dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych 
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1588/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2021 rok (na podstawie decyzji Ministra Finansów) – 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 - - - 

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1589/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (dotyczy: KP PSP) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1590/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2021 rok (na podstawie wniosku Dyrektora PUP Łódź – Wschód) – 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 - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1591/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: 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 - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1592/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: PPP, 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 - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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


