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PROTOKÓŁ NR 180/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 19 stycznia 2022 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 179/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych 
i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2022 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła 
projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin 
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2022 r. w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim. 
Pani Dyrektor przypomniała, że Zarząd Powiatu corocznie podejmuje uchwałę w tej 
sprawie, w ramach ustawowego obowiązku sprawowania kontroli nad organizatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy 
dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Na 2022 rok w ramach nadzoru nad prowadzeniem pieczy zastępczej, zaplanowano 
przeprowadzenie kompleksowych kontroli wszystkich zawodowych rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka i 10 spokrewnionych rodzin zastępczych wybranych  
przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim  
oraz rodzin, którym w poprzednim roku została wydana ocena warunkowo. 

Ponadto, w zależności od potrzeb i sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzących 
rodzinne domy dziecka będą przeprowadzane kontrole doraźne, bez uprzedniego 
powiadomienia o zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli doraźnej. 



str. 2 

 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
plan kontroli rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2022 r.  
w Powiecie Łódzkim Wschodnim i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o zatwierdzenie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W planie postępowań uwzględniono zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne: 

1) dotyczące robót budowlanych: 
a) „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – 

ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”, 
b) „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie 

gminy Brójce”, 
c) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E 

w miejscowości Brójce”, 
d) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E  

w gminie Nowosolna”, 
e) „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E  

na terenie gminy Tuszyn”, 
f) „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach dochodzenie  

do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
w Koluszkach”; 

2) dotyczące usług: 
a) „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, 
b) „Usługi pocztowe powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym”, 
c) „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził plan 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r., wystąpił 
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do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu udzielenia zamówienia, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym; 
3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dla zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna” – oznaczenie sprawy Or.272.1.3.2022. 

Kopia wniosku Przewodniczącego Komisji, kierowanego do Zarządu Powiatu stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że dotyczy to robót, które nie zostały dokończone w 2021 r. 
z powodu odstąpienia przez Powiat Łódzki Wschodni od umowy nr 102/2020  
z dnia 5 sierpnia 2020 r. o roboty budowlane w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna" z winy Wykonawcy, 
który nie wywiązywał się z warunków realizacji umowy w sposób należyty. 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa  
drogi powiatowej nr 1150 E na odcinku łącznej długości 454 m poprzez budowę  
ciągu pieszo-jezdnego po wschodniej stronie drogi wraz z budową przepustu 
żelbetowego na rzece Moszczenica. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie, wyłączonego w 2018 roku odcinka 
ścieżki rowerowej oraz budowę przepustu na rzece Moszczenica z uwzględnieniem 
robót wykonanych na tym odcinku w latach 2020 – 2021. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia 
na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 

Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę zdolności technicznej 
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli: 

a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie co najmniej trzy świadczenia obejmujące wykonanie obiektów mostowych 
lub przepustów drogowych o średnicy lub jednym wymiarze otworu w świetle  
co najmniej 2,00 m zlokalizowanych na wodach płynących, o wartości co najmniej 
200 000,00 zł brutto każde, 

b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę  
do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalności uprawniającej do kierowania 
robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z, umożliwiającą realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Zamówienie należy wykonać w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 
10 000,00 zł. 

Termin składania ofert: 4 lutego 2022 r. do godz. 9:00. 

Zamawiający określa Kryteria ocen oferty Wykonawcy i wagę kryteriów: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %, 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 36 miesięcy – waga: 40 %. 
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W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalono zabezpieczenie  
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Pan Naczelnik podkreślił, że nowością jeśli chodzi o procedurę postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego są zmiany przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w której w art. 68 określono 
udział pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów służbowych organów administracji 
państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z tymi unormowaniami, jednostka samorządu terytorialnego, od dnia 1 stycznia 
2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych podmiotom, 
których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu 
tego zadania wynosi co najmniej 10 %.  

Po zapoznaniu z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb 
udzielenia zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia 
o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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  
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2022 rok. Przypomniała, że założenia tego planu w formie projektu uchwały Zarządu, 
były przedstawiane Zarządowi Powiatu, a po akceptacji przez Zarząd zostały przesłane  
do zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.  

Pani Naczelnik poinformowała, że do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęło pismo 
z Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 
informujące, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 listopada 
2021 r. uznał, że organem prowadzącym, o którym mowa w tych przepisach  
jest organ stanowiący gminy, co oznacza, że właściwą formą rozstrzygania kształtu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli jest uchwała rady gminy 
(miejskiej, miasta), a nie zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  

Zatem, zgodnie z tą linią orzecznictwa, w odniesieniu do samorządu powiatowego, 
organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok jest rada powiatu, a nie zarząd 
powiatu (jak to było stosowane dotychczas). 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z przedstawianymi wcześniej 
propozycjami, ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się: 
1) opłaty za udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych  

przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli; 
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2) opłaty za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli 
prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły  
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli; 

3) opłaty za udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe, w szkoleniach branżowych; 

4) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia  
dla nauczycieli, prowadzone przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  
w Koluszkach; 

5) koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w seminariach, 
konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w projekcie uchwały Rady Powiatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, w którym 
zaproponowano dokonanie następujących zmian: 

1) zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2022 rok ogółem o kwotę 917.519,00 zł; 

2) zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok 
ogółem o kwotę 3.314.713,82 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
1.095.883,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.218.830,82 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka 
wydatków nad dochodami) w wysokości 21.762.218,93 zł, który zostanie sfinansowany 
nadwyżką z lat ubiegłych.  

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o kwotę 2.397.194,82 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. 

Ponadto zaproponowano dokonanie następujących zmian: 

a) planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w 2022 r., 

b) zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w 2022 roku, 

c) zmiany zestawienia wydatków na programy i projekty realizowane przy 
współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
o finansach publicznych, 
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d) zmiany zestawienia obejmującego dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 i wydatki nimi finansowane w 2022 r.  

przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności:  

1) wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania 
COVID-19 w wysokości 28.920,99 zł z przeznaczeniem na realizację następujących 
przedsięwzięć: 
a) projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – 27.920,99 zł (środki niewykorzystane  
w 2021 roku), 

b) zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód określonych w art. 15zze⁴ 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 1.000,00 zł; 

2) wprowadzenia do budżetu środków z funduszy celowych w wysokości 479.600,00 zł 
pochodzących z następujących źródeł: 
a) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 

381.600,00 zł z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„WISIENKA”, 

b) z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – kwota 
98.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy 
wysokościowej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

3) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług 
Środowiskowych „WISIENKA2” i zwiększenia planu dochodów o 398.690,14 zł; 

4) rozliczenia projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół  
Szkół nr 2 w Koluszkach i wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu UE 
i budżetu państwa w wysokości 1.823,87 zł niewykorzystanych w roku 2021; 

5) otrzymanej darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
w Koluszkach w wysokości 8.484,00 zł na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów 
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.095.883,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 98.000,00 zł  
z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 

b) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 126.364,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, 

c) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 29.744,86 zł  
z przeznaczeniem na realizację projektów: 
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  pn. „Laboratoria Przyszłości” – 27.920,99 zł, 

  pn. „Zawodowcy w Europie” – 1.823,87 zł, 

d) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę per saldo 411.005,99 zł,  
w tym:  

 przesunięcie kwoty 31.862,17 zł z rozdziału 85218 Powiatowe centra 
pomocy rodzinie na realizację projektu: Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA2”, 

 zwiększenie planu wydatków w ramach rozdziału 85295 Pozostała 
działalność o kwotę 442.868,16 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: 
Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”; 

e) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  
o kwotę 434.600,00 zł, z przeznaczeniem na: 

 działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach – 7.200,00 zł  
(środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „WISIENKA” – 426.400,00 zł (w tym środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 381.600,00 zł oraz środki 
z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 44.800,00 zł), 

 realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód określonych 
w art. 15zze⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 1.000,00 zł; 

f) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 8.484,00 zł  
w związku z otrzymaną darowizną; 

g) działu 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 12.315,85 zł z przeznaczeniem  
na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 
realizowanego w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.218.830,82 zł w ramach poniższych 
działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.198.830,82 zł 
w związku z poniższymi uwarunkowaniami: 

 wprowadzeniem do budżetu Powiatu w 2022 r. dotacji dla gmin w wysokości 
1.616.269,96 zł niewykorzystanych w roku 2021 na realizację zadań: 
 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym” – 

260.000,00 zł, 
 „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 2916E 

(odcinek Guzew DK 71)” – 504.732,87 zł, 
 „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941 – ul. Centralnej 

w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną 
i Gerbery, na długości ok. 250m” – 65.751,09 zł, 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E w Modlicy, gm. Tuszyn” – 
720.000,00 zł, 

 „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 
chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej 2902E 
od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica  
do ul. Kaczeńcowej” – 36.586,00 zł, 

 „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 
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nawierzchni bitumicznej drogi 2904E ul. Sadowa w Woli Kazubowej” – 
29.200,00 zł, 

 realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – zwiększenie  
o kwotę 512.560,86 zł niewykorzystaną na realizację przedmiotowego 
zadania w roku 2021, 

 wprowadzeniem do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa” – etap II  
w wysokości 70.000,00 zł; 

b) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie 
zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach”. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 2.397.194,82 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 oraz dokonanie zmian  
w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, przedstawionym 
w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2022 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 917.519,00 zł.  

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących przesłanek: 

1) wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania 
COVID-19 w wysokości 28.920,99 zł z przeznaczeniem na realizację:  
a) projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez SOSW w Koluszkach 

– 27.920,99 zł (środki niewykorzystane w 2021 roku); 
b) zadań przez PUP Łódź – Wschód określonych w art. 15zze⁴ ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych – 1.000,00 zł; 

2) wprowadzenia do budżetu środków z funduszy celowych w wysokości 479.600,00 zł 
pochodzących z: 
a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 381.600,00 zł 
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z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej „WISIENKA”;  
b) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 98.000,00 zł 

z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej  
na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

3) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Centrum Usług 
Środowiskowych „WISIENKA2” i zwiększenia planu dochodów o 398.690,14 zł; 

4) rozliczenia projektu pn. „Zawodowcy w Europie” realizowanego przez Zespół  
Szkół nr 2 w Koluszkach i wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu UE  
i budżetu państwa w wysokości 1.823,87 zł niewykorzystanych w roku 2021;  

5) otrzymanej darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
w Koluszkach w wysokości 8.484,00 zł na pokrycie kosztów posiłków dla uczniów 
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Proponowane zmiany dotyczące planowanych wydatków w roku 2022 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 3.314.713,82 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.095.883,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 98.000,00 zł, 
b) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 126.364,00 zł, 
c) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 29.744,86 zł, 
d) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 411.005,99 zł, 
e) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  

o kwotę 434.600,00 zł, 
f) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 8.484,00 zł, 
g) działu 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 12.315,85 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.218.830,82 zł w dziale 600 
Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.198.830,82 zł oraz w dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 
20.000,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 2.397.194,82 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2022 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 21.762.218,93 zł. 

Poza tym, dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2022.  

Limit wydatków w roku 2022 został zwiększony o kwotę 985.173,88 zł w związku  
z realizacją następujących przedsięwzięć: 
a) projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 

442.868,16 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, 
b) projektu pn. „Zawodowcy w Europie” – zwiększenie o kwotę 1.823,87 zł w związku 

z wprowadzeniem do limitu wydatków roku 2022 środków niewykorzystanych  
w roku 2021, 

c) zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze 
powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – zwiększenie o kwotę 512.560,86 zł 
w związku z wprowadzeniem do limitu wydatków roku 2022 środków 
niewykorzystanych w roku 2021, 



str. 10 

 

d) projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” o wartości 30.000,00 zł realizowanego  
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w latach 
2021 – 2022 z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 27.920,99 zł  
(w 2021 roku wykorzystano środki w wysokości 2.079,01 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 podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Małgorzata Szelest poinformowała Zarząd Powiatu o aneksie nr 2 do arkusza 
organizacji roku szkolnego 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach. 

Aneks dotyczy przyznania 1 godziny zajęć socjoterapeutycznych, w związku  
z wydanym orzeczeniem o potrzebie realizacji kształcenia specjalnego, zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym. Zajęcia będzie realizował nauczyciel (pedagog) 
posiadający odpowiednie kwalifikacje w tym kierunku. 

Zajęcia będą prowadzone od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 24 czerwca 2022 r. 

Niniejszy aneks podlega zatwierdzeniu przez Starostę Łódzkiego Wschodniego. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w omawianej sprawie. 

2) Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wniosku złożonym przez Panią Annę 
Truszczyńską – Przewodniczącą Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego,  
o przyznanie „rekompensaty” w formie dodatku dla nauczycieli i dyrektorów szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, z tytułu świadczenia pracy 
w czasie pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach (np. w formie zwiększonego dodatku 
motywacyjnego). 

W odniesieniu do przedstawionych informacji, Pan Starosta przypomniał,  
że w 2021 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Zarząd Powiatu docenił pracę 
dyrektorów szkół, poprzez przyznanie nagród na wyższym poziomie finansowym.  

Pan Starosta dodał, że jeżeli w 2022 roku Dyrektorzy będą prowadzili podległe 
jednostki tak jak dotychczas, wówczas Zarząd Powiatu rozważy odpowiednią 
gratyfikację w formie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

Natomiast w związku z uchwalonym budżetem Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2022 rok brak jest możliwości przyznania dodatków finansowych za pracę 
w okresie COVID-19. 
Wydatki na ten cel nie były przewidziane w budżecie Powiatu, Powiat nie otrzymał 
na ten cel dodatkowych środków finansowych i brak jest podstaw prawnych  
do przyznania takich dodatków. 
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Pan Starosta przypomniał, że w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
uwzględniono również zwiększenie wynagrodzeń dla personelu administracyjnego 
we wszystkich szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat.  
W związku z tym, łącznie ze środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację 
zadań inwestycyjnych, Powiat Łódzki Wschodni wykorzystał w całości środki 
finansowe zapisane w budżecie jako rezerwy, wypracowane w poprzednich latach. 

W odniesieniu do omawianej sprawy, Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł pogląd 
Pana Starosty w sprawie ewentualnej „rekompensaty” dla nauczycieli i dyrektorów.  

3) Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała, że Powiat 
Łódzki Wschodni w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – 
edycja 2021 r. realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, zakończył projekt pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego 
(8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby  
na wózku inwalidzkim” na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze. 

Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej Powiatu.  

4) Pani Skarbnik poinformowała o zawiadomieniu o wszczęciu z urzędu postępowania 
w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/350/2021 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter 
cywilnoprawny, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  
w dniu 27 grudnia 2021 r. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy uregulowań zawartych również 
w poprzedniej uchwale Rady Powiatu (Uchwała Nr LII/686/2010 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 maja 2010 roku) i został ogłoszony w dniu  
15 grudnia 2021 r., w związku z tym nie było możliwości uwzględnienia postanowień 
tego wyroku w Uchwale Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2021 r. 

W związku z tym przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu, w której stosowne 
postanowienia zostały skorygowane w oparciu o wyrok NSA. 
Projekt uchwały Rady Powiatu planowany jest do procedowania na najbliższej  
Sesji Rady Powiatu, w dniu 27 stycznia 2022 roku. W zmienionej uchwale zostaną 
uwzględnione zastrzeżenia przedstawione w zawiadomieniu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął  
w przedmiotowej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 10  
do protokołu.  

5) Pani Skarbnik przedstawiła dodatkowe projekty uchwał Rady Powiatu: 

a) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

W projekcie uchwały zaproponowano, aby przekazać w 2022 roku środki 
finansowe w wysokości 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
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samochodu dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach.  
Środki we wskazanej kwocie zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej  
na rok 2022 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
rozdziale 75495 Pozostała działalność; 

b) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

W projekcie uchwały zaproponowano, aby w 2022 roku przekazać środki 
finansowe w wysokości 20.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

Samochód jest niezbędny do spełnienia normatywu wyposażenia Komendy. 
Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu stanowi część wydatków, wartość 
pojazdu szacuje się na kwotę około 1.000.000,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
do omawianych projektów uchwał i podjął inicjatywy uchwałodawcze, które 
stanowią załącznik nr 11 i załącznik nr 12 do protokołu. 

6) Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie roczne z dokonanych lokat wolnych 
środków budżetowych w 2021 roku. 

 Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. nie było zakładanych 
lokat terminowych, ze względu na bardzo niskie oprocentowanie. 

  W listopadzie 2021 r. zdecydowano 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. oraz w dniach 9 – 27 grudnia 2021 r. 

  Dochody uzyskane z oprocentowania lokat wolnych środków budżetowych  
w 2021 r. wyniosły 9 690,41 zł. 

  Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w przedłożonym 
sprawozdaniu, stanowiącym załącznik nr 13 do protokołu. 

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

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią aneksu nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2021/2022 I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2022 rok; 

b) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok; 

c) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022 – 2025;  

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

e) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi; 

f) w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1621/2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli rodzin zastępczych 
i prowadzących rodzinne domy dziecka w 2022 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1622/2022 w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na 2022 rok dla 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. 
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c) Nr 1623/2022 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo 
– jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – 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  …………...……...………………….. 


