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

która odbyła się w dniu 24 lutego 2022 r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:00 i trwała do godziny 11:55.  
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 XLI 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. 

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji bierze udział 
19 radnych i obrady są prawomocne. Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 2 
do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu, w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w dniu dzisiejszym,  
poprosił wszystkich o powstanie i odczytał treść apelu, który solidaryzuje Radę Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z Ukrainą: 

„W obliczu ataku na suwerenne Państwo Ukrainę ze strony Federacji Rosyjskiej, Rada Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego wyraża swoją solidarność z Narodem Ukraińskim, który walczy o swoją 
suwerenność i integralność terytorialną. Z niepokojem obserwujemy trwający tuż przy granicach 
Naszego Kraju konflikt. Niepodległa Ukraina jest warunkiem spokoju i bezpieczeństwa Europy”. 

Apel został przyjęty przez aklamację. 
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Przewodniczący Rady przywitał osoby uczestniczące w Sesji. 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski poinformował, 
że Zarząd Powiatu zgłosił propozycję rozszerzenia porządku obrad XLI Sesji o punkty dotyczące 
podjęcia uchwał: 

 w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu (druk 
nr 7, pkt 12), 

 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok (druk nr 8, pkt 13), 

 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy 
z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji 
na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2022 roku (druk nr 9, pkt 14), 

 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” 
i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2022 roku 
(druk nr 10, pkt 15), 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku 
przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. 
z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” (druk nr 11, pkt 16). 

Nie zgłoszono innych propozycji zmian porządku obrad.  
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały  
w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu.  
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1.  
Porządek obrad został rozszerzony o projekt uchwały.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.  
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.  
Porządek obrad został rozszerzony o projekt uchwały.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką 
prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i budżetu Powiatu w 2022 roku.  
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.  
Porządek obrad został rozszerzony o projekt uchwały.  
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” 
i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2022 roku.  
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1.  
Porządek obrad został rozszerzony o projekt uchwały.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku 
przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. 
z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie”.  
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.  
Porządek obrad został rozszerzony o projekt uchwały.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

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

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

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w 2021 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat Łódzki Wschodni jest organem 
prowadzącym (referuje Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. EiSS). 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. 
do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (druk nr 1, referuje Pani Małgorzata Szelest – 
Naczelnik Wydz. EiSS).  

7. 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). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok (druk 
nr 3, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok 
(druk nr 4, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (druk nr 5, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu).   
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11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim (druk nr 6, referuje Pan Sławomir Sokołowski – Przewodniczący 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 
2022 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian 
w planie finansowym Funduszu (druk nr 7, referuje Pani Urszula Łużniak – PCPR). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok (druk 
nr 8, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2022 roku (druk nr 9, 
referuje Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „Wisienka” w 2022 roku (druk nr 10, referuje Pani Urszula Łużniak – Dyrektor 
PCPR). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 
położonego w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. 
do dnia 31 grudnia 2028 r. z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” (druk nr 11, referuje 
Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydz. GN). 

17. Wnioski, oświadczenia Radnych i sprawy różne. 

18. Zamknięcie XLI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XL/2021 z XL 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, wraz 
z uzupełnieniem (załącznik nr 8 do protokołu).  
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania.  
 
Nie zgłoszono pytań. 

Pkt 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w 2021 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat Łódzki Wschodni jest organem 
prowadzącym. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radnych, czy są zapytania do sprawozdania Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2021 roku w szkołach i placówkach, dla których 
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Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym. Na posiedzeniu Komisji temat bardzo 
szczegółowo omówiła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały sprawozdanie. 
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 jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres 
od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających 
swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały w sprawie ustalenia 
na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego omówiła Pani Małgorzata Szelest 
– Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Zwrócił się do Radnych, czy są zapytania 
do projektu uchwały.  

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Polityki Społecznej 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 11 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Pkt 7. 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 
(autopoprawka).  

Nie było pytań 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 13 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 



7 
 

Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok.  

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 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” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian w budżecie 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” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Pkt 10. 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 19 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Pkt 11. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

Przewodniczący Rady Powiatu na wstępie powiedział o składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim, której przewodniczy Pan Starosta.  
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Pan Przewodniczący przypomniał, że na poprzedniej Sesji przedstawione zostało również Radzie 
Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok.  

Przewodniczący Rady Powiatu, po zasięgnięciu opinii Pana Starosty, że Radni wchodzący dotychczas 
w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: Pani Zofia Sójka i Pan Tomasz Migdalski bardzo dobrze 
wykonywali swoje obowiązki, zaproponował ponownie kandydaturę tych radnych na kolejną 
kadencję Komisji. Podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa te kandydatury 
również zostały zarekomendowane.  

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem do Pani Radnej Zofii Sójki oraz do Pana Radnego 
Tomasza Migdalskiego, czy wyrażają zgodę na członkowstwo w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim kolejnej kadencji. 

Pani Radna Zofia Sójka odpowiedziała, że wyraża zgodę. 

Pan Radny Tomasz Migdalski odpowiedział, że wyraża zgodę.   

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 21 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Pkt 12. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do projektu 
uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 oraz upoważnienia 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu.  

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” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Pkt 13. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. Dodał, że było to 
omówione szczegółowo przez Panią Skarbnik na posiedzeniu Komisji. 
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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 25 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Pkt 14. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2022 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do projektu 
uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy 
z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność 
Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i budżetu Powiatu w 2022 roku. 

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” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Pkt 15. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Wisienka” w 2022 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do projektu 
uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy 
z Domem Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Wisienka” i przekazania środków własnych Powiatu oraz środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” 
w 2022 roku. 

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” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
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Pkt 16. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 
1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie”. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są zapytania do projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego 
w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 
31 grudnia 2028 r. z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie”. 

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” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  

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

Ustalono termin Sesji na dzień 24 marca 2022 r.  

Ponadto Radnym wraz z materiałami na Sesję przekazano: 

 zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lutego 2022 r. znak: PNIK-I-4131-165-2022 
dotyczące wszczęcia z urzędu postępowania w celu kontroli legalności Uchwały Nr XL/365/2022 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok, wraz z odpowiedzią 
Przewodniczącego Rady (załączniki nr 33 – 34 do protokołu), 

 wykaz udzielonych w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wraz z pismami informującymi 
o udzielonych dotacjach (załączniki nr 35 – 37 do protokołu). 

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

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

Przewodniczący Rady 

Sławomir Sokołowski 


