
1 
 

Protokół Nr XL/2022 
z XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

która odbyła się w dniu 27 stycznia 2022 r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:00 i trwała do godziny 11:45.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 19 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Pkt 1. porządku obrad – Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył  
obrady XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która została zwołana na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 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. Przewodniczący dodał, że obrady odbędą się w trybie zdalnym, przy użyciu Systemu 
Rada oraz komunikatora Skype. 

Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zalogowanie się, w celu stwierdzenia prawomocności 
obrad. 

Przewodniczący na podstawie przeprowadzonego głosowania poinformował, że zalogowało się 
obecnie 16 radnych i stwierdził, że obrady są prawomocne. Imienny wykaz głosowania radnych 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady przywitał osoby uczestniczące w Sesji. 

Pkt 2. porządku obrad – Przedstawienie porządku obrad XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad XL Sesji.  

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2022 rok (druk nr 1, referuje Pani Małgorzata Szelest- Naczelnik Wydz. EiSS).  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022 – 2025 (druk nr 2, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok (druk 
nr 3, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (druk nr 4, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (druk nr 5, referuje Pani Barbara Ignatowska – 
Skarbnik Powiatu). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w 
spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych 
mających charakter cywilnoprawny (druk nr 6, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu).  

11. Przyjęcie sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2021 (druk nr 7, referuje Pan Andrzej Opala – 
Starosta Łódzki Wschodni). 

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa za 2021 rok 
(druk nr 8, referuje Pani Zofia Sójka – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki 
i Bezpieczeństwa). 

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok (druk nr 9, referuje Pan 
Mirosław Sójka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej). 

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok 
(druk nr 10, referuje Pan Mateusz Jaśkiewicz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji). 

15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2021 rok (druk nr 11, referuje 
Pani Edyta Waprzko – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej). 

16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej za 2021 rok (druk 
nr 12, referuje Pan Mateusz Karwowski – Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej). 

17. Wnioski, oświadczenia Radnych i sprawy różne. 

18. Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXXIX/2021 z XXXIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami (załącznik nr 3 
do protokołu).  
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania.  
 
Nie zgłoszono pytań. 

Pkt 5. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały w sprawie ustalenia 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok referowała Pani 
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Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, niemniej jednak zwrócił się 
do Radnych, czy są zapytania do projektu uchwały.  

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-2. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025.   

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025. 
Przedstawione w projekcie uchwały zmiany dotyczą zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022 i związane są m.in. z otrzymanymi dodatkowymi środkami, o których przy podejmowaniu 
uchwały budżetowej jeszcze nie było wiadomo. Proponuje się zwiększenie dochodów Powiatu 
o kwotę 917.519,00 zł. Natomiast po stronie wydatków dokonuje się zmian związanych 
z otrzymanymi dochodami, ale także zmian związanych z nierealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi 
w roku 2021. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.314.713,82 zł. Dla zrównoważenia budżetu, jeśli 
chodzi o dochody, wydatki, przychody i rozchody zwiększa się przychody o kwotę 2.397.194,82 zł.  

Nie było uwag ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych, czy są zapytania do projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.   
 
Nie było zapytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 Radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”–1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ze strony Radnych są zapytania do projektu uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ze strony Radnych są zapytania do projektu uchwał w sprawie 
przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi. 

Nie było zapytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Pkt 10. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego lub jego 
jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny. 

Na wstępie Przewodniczący Rady odniósł się do pism Wojewody Łódzkiego (zawiadomienie 
Wojewody Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2022 r., wraz z odpowiedzią, stanowi załącznik nr 14 
do protokołu, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 25 stycznia 2022 r. stanowi załącznik nr 15 
do protokołu). Pani Skarbnik, mając na względzie przepisy prawa, przygotowała projekt uchwały Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu odniosła się do uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego lub jego jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny podjętej 
przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2021 r. W związku z Wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2021 r. w zakresie ww. przepisów, Zarząd Powiatu 
zaproponował podjęcie niniejszej uchwały. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w dniu podejmowania 
uchwały nie znaliśmy treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych, czy są zapytania do projektu uchwały.  
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Pan Radny Mariusz Kotynia zapytał, czy ktoś zdążył skorzystać z tej uchwały. Ponadto Pan Radny  
zapytał, jaka jest skala takiego korzystania z ulg w spłacaniu należności.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w 2022 roku i w 2021 roku nikt z takiej możliwości nie skorzystał. 
Od roku 2010 było tylko kilka takich przypadków. Pani Skarbnik przypomniała, że w 2021 roku były 
stosowane ulgi związane z ustawą covidową, czyli tzw. tarczą, jednak te ulgi nie miały podstawy 
prawnej w tejże uchwale Rady Powiatu.  

Nie było uwag ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Pkt 11. porządku obrad – Przyjęcie sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2021. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do sprawozdania 
Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim w 2021 roku. 

Nie było zapytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 
Uprawnionych do głosowania było 19 Radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”–1. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Pkt 12. porządku obrad – Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki 
i Bezpieczeństwa za 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do sprawozdania 
z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa za 2021 rok.  

Nie było zapytań ze strony Radnych. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 
Uprawnionych do głosowania było 19 Radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  
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Pkt 13. porządku obrad – Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do sprawozdania 
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.  

Nie było zapytań ze strony radnych. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Pkt 14. porządku obrad – Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 
2021 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do sprawozdania 
z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.  

Nie było zapytań ze strony radnych. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Pkt 15. porządku obrad – Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2021 
rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do sprawozdania 
z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2021 rok.  

Nie było zapytań ze strony radnych. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Pkt 16. porządku obrad – Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej 
za 2021 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do sprawozdania 
z działalności Komisji Statutowo – Regulaminowej za 2021 rok.  

Nie było zapytań ze strony radnych. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
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Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Pan Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu bardzo serdecznie podziękował Komisjom 
i Przewodniczącym Komisji. Pan Przewodniczący podkreślił, że merytoryczna praca całej Rady polega 
właśnie na działalności Komisji. Komisje mają bardzo ważne zadanie – opiniowanie projektów uchwał 
wniesionych głównie przez Zarząd Powiatu. Jest to wykonywane właściwie i odpowiedzialnie. Ułatwia 
to pracę Rady przy podejmowaniu uchwał, które służą wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu. 
Pan Przewodniczący podziękował Pani Zofii Sójce, która prowadzi wiele posiedzeń Komisji. Pan 
Przewodniczący podziękował następnie Pani Edycie Waprzko za przewodniczenie posiedzeniom. 
Skierował również podziękowania dla Biura Rady i Zarządu Powiatu za pomoc Komisjom 
w ich działalności. 

Pkt 17. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Sokołowski odczytał treść interpelacji złożonej przez 
Pana Radnego Mirosława Sójkę w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 
na zakręcie drogi Powiatowej 2924E Kurowice – Dalków (załącznik nr 30 do protokołu). 
Pan Przewodniczący dodał, że Pan Starosta udzieli stosownej odpowiedzi na interpelację. 

Ustalono termin Sesji na dzień 24 lutego 2022 r.  

Pkt 18. porządku obrad – Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XL Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady 

Sławomir Sokołowski 


