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PROTOKÓŁ NR 184/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 16 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

90 – 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, 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 183/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe z działalności jednostki, za okres  
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

W przedłożonym sprawozdaniu zostały uwzględnione m.in. formalno-prawne  
podstawy działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zadania Powiatu 
z zakresu: pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; działania związane  
z pomocą społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, działania 
związane ze stanem epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, efektów pracy 
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim 
oraz programów celowych: „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”, „Aktywny 
Samorząd”, Projekt Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2”, Centrum Usług 
Środowiskowych „WISIENKA CD”, Program „Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej” – edycja 2021. 

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie opisano działalność 
domów pomocy społecznej, które funkcjonują na terenie powiatu łódzkiego 
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wschodniego: Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach i Dom Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze. 

W ramach realizacji programu pomocy osobom w kryzysie w Powiecie działa Punkt 
Interwencji Kryzysowej, w którym pomocy udzielają specjaliści: psycholog, prawnik, 
specjalista pracy socjalnej. 

Omówiono zagadnienia związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

W ramach realizowanego projektu Centrum Usług Środowiskowych „Wisienka” – C.D  
na terenie Wiśniowej Góry w gminie Andrespol kontynuuje działalność Dzienny Dom 
Pomocy, który jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych. 
DDP zapewnia całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze  
oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionych treści.  

5. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Domu Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze z realizacji zadań za 2021 rok. 
(referowała p. Ewa Wawrzonek – Dyrektor DPS w Wiśniowej Górze) 

Pani Ewa Wawrzonek – Dyrektor – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań jednostki  
za 2021 rok.  

W sprawozdaniu opisano informacje na temat przedmiotu działalności jednostki  
oraz podstaw prawnych, charakterystykę mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze z uwzględnieniem m.in. liczby mieszkańców, struktury wiekowej, 
pochodzenia, wykształcenia, stanu cywilnego. 

W przedłożonym materiale zostały zawarte m.in. informacje dotyczące poziomu 
świadczonych usług bytowych, usług opiekuńczych, usług wspomagających, a także  
na temat stanu i struktury zatrudnienia, realizacji dochodów i wydatków w Domu 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionych treści.  

6. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach z realizacji zadań za 2021 rok. 
(referował p. Ryszard Hejchman – Dyrektor DPS w Lisowicach) 

Pan Ryszard Hejchman – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach przedstawił 
sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań jednostki za 2021 rok. 

W sprawozdaniu uwzględniono informacje na temat liczby mieszkańców, struktury 
wiekowej oraz wydarzeń, w których uczestniczyli pensjonariusze DPS w Lisowicach. 
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Przedstawiono informacje dotyczące wykonania planu finansowego jednostki za 2021 r. 
w podziale na dochody i wydatki. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionych treści.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu XIV Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w związku 
ze złożonym przez Gminę Nowosolna wnioskiem o współorganizację XIV Turnieju  
Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza, który odbędzie się  
w dniu 12 marca 2022 r. w Starych Skoszewach w gminie Nowosolna na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego, wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację 
propozycji współorganizacji przez Powiat tego wydarzenia. 

Pani Naczelnik poinformowała, że impreza była uwzględniona w harmonogramie imprez 
sportowych i sportowo-rekreacyjnych planowanych na 2022 rok. 

W ramach współorganizacji tej imprezy, z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 
nieprzekraczającej 2 500,00 zł, w tym: kwota nieprzekraczająca 500,00 zł na pokrycie 
kosztów związanych z wynagrodzeniem sędziów, kwota nieprzekraczającą 2 000,00 zł  
na zakup nagród dla uczestników turnieju. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w omawianej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie dziecka z terenu gminy Koluszki do Szkoły 
Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Koluszkach, od drugiego semestru w roku szkolnym 2021/2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wniosku złożonym przez rodzica  
o przyjęcie dziecka z terenu gminy Koluszki do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, od drugiego semestru  
w roku szkolnym 2021/2022.  

Jest to dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, które miałoby być przyjęte  
do klasy piątej, w ramach istniejącego oddziału łączonego klas IV – VI.  

Pani Naczelnik nadmieniła, że obecnie w tym oddziale jest siedmioro dzieci,  
a zgodnie z przepisami, w przypadku niepełnosprawności w stopniu lekkim,  
w takim oddziale możliwe jest prowadzenie zajęć dla 16 dzieci.  

W związku z tym nie ma przeciwskazań do przyjęcia dziecka do tego oddziału, ponieważ 
jest wolne miejsce. 
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Pani Szelest dodała, że przyjęcie dziecka do oddziału klasy piątek Szkoły Podstawowej  
Nr 3 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach,  
nie będzie powodowało dodatkowych kosztów.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
wniosek w przedmiotowej sprawie. 

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 
uchwalę 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. 

Proponowane zmiany są związane z otrzymaniem od kierownika apteki Nasza Hydra 
w Tuszynie, ul. Łowicka 1 informacji o zmianie nazwy tej apteki, nr telefonu, godzin 
pracy w tzw. zwykłych warunkach, dlatego konieczna jest aktualizacja danych w tym 
zakresie w rozkładzie godzin pracy aptek, określonym w Załączniku Nr 1 do Uchwały  
Nr XXXVII/333/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 listopada 2021 r.  
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. 

Burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
pozytywnie zaopiniowali i nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały 
Rady Powiatu. Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi pozytywnie zaopiniowała projekt 
zmian w Załączniku Nr 1 do ww. Uchwały, uwzględniający zmianę nazwy, numeru 
telefonu oraz godzin pracy apteki Nasza Hydra w Tuszynie, ul. Łowicka 1. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie 
ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” zostało zakończone.  

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (do upływu wyznaczonego terminu na składanie 
ofert nie złożono żadnej oferty).  
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Dlatego, w związku z zakończeniem postępowania, Pan Inspektor przedstawia  
Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół  
z przedmiotowego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 8 do protokołu. 

11. Rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od udzielenia zamówienia publicznego  
w postępowaniu na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczącego 
inwestycji realizowanych na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego  
w 2022 r. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko poinformował, że w dniu 16 lutego 2022 r. upłynął termin 
składania ofert w postępowaniu na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego  
dotyczącego inwestycji realizowanych na drogach powiatowych powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2022 r. Wpłynęło 7 ofert o znacznej rozpiętości cen (w przedziale  
od 0,27 % do 0,70 % wartości inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji  
przez Powiat w 2022 r.), co może być spowodowane sposobem opisu przedmiotu 
zamówienia, które przewidywało 5 zadań o łącznej przewidywanej wartości w kwocie 
16,67 mln zł (brutto). Opis może wskazywać, że nadzór inwestorski będzie prowadzony 
tylko na 5 drogach powiatowych. Jest to niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ 
tylko 2 zadania ujęte w budżecie będą realizowane na 5 drogach w 6 lokalizacjach 
(dotyczy to zadań: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E  
na terenie gminy Brojce" i „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E 
i 2904E na terenie gminy Tuszyn". 
W związku z tym, nadzór inwestorski na drogach powiatu łódzkiego wschodniego  
w 2022 r. jest planowany łącznie na 9 inwestycjach, w 9 różnych lokalizacjach.  

Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia może mieć wpływ na krąg 
zainteresowanych, ale przede wszystkim uświadomi wykonawców o konieczności 
wykonania obowiązków inspektora nadzoru w 9 inwestycjach drogowych, a nie w 5,  
jak mógł określać dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.  

Wskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu ilości inwestycji w ramach 5 zadań 
uwzględnionych w budżecie Powiatu, uchroni zamawiającego przed ewentualnym 
żądaniem zwiększenia wynagrodzenia inspektora z powodu niejednoznaczności 
opisu przedmiotu zamówienia. 

Możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny zamawiający 
zastrzegł sobie w pkt 9.6 Ogłoszenia, dlatego Pan Pietrzko wystąpił do Zarządu Powiatu  
z wnioskiem o odstąpienie od udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu  
na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji realizowanych 
na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym wniosku, stanowiącym 
załącznik nr 9 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w omawianej sprawie. 
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12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii wystąpił do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian planu postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1622/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. „Modernizacja szczegółowej  
osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia 
układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej  
wraz z wyrównaniem. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w 2021 roku zostały zrealizowane dwa etapy w ramach 
tej modernizacji: etap I – opracowanie projektu modernizacji, etap II – stabilizacja 
punktów osnowy.  
Na realizację tego zadania w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone są 
środki finansowe w wysokości 198 000,00 zł, w tym kwota 100 000,00 zł pochodzi  
z dotacji budżetu Państwa, natomiast 98 000,00 zł to są środki pozyskane w ramach 
porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu dodała, że w pierwotnym planie 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego nie było uwzględnione to zadanie, ponieważ w budżecie Powiatu 
przewidywano na ten cel kwotę 100 000,00 zł, która nie kwalifikowała tego zadania  
do uwzględnienia w planie zamówień (wartość poniżej 130 000,00 złotych). 

Ze względu na zwiększenie o kwotę 98 000,00 zł, do kwoty 198 000,00 zł, dokonane 
przez Radę Powiatu w Dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania  
z zakresu geodezji i kartografii, możliwe jest umieszczenie tego zadania w planie 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze 
powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem, 
oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie doraźnej  
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy 
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wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz  
z wyrównaniem.  
Proponowany skład Komisji: 
1) Przewodniczący – Michał Kotynia; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Justyna Królikowska; 
3) Członek – Edward Kryński; 
4) Członek – Katarzyna Wojtaszek; 
5) Sekretarz Komisji – Marek Kłos. 

Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej zostanie powierzone przygotowanie 
i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków 
określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania a zakończy pracę z chwilą 
wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w omawianej 
sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022 (dotyczy 
jednostki: PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2022 po stronie wydatków  
w zakresie zadań własnych oraz zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie na rok 2022 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych i zadań 
własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321

 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 
3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków: 
1) Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 12 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała 
dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022 – 2025 oraz zmianę 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. 

Proponowane zmiany dotyczące planowanych dochodów w roku 2022 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 415.067,97 zł.  

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności:  

1) przyznania środków z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia  
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 207.719,00 zł; 

2) rozliczenia realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 
i zwiększenia planu dochodów o środki niewykorzystane w roku 2021 w wysokości 
167.659,69 zł;  

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 38.087,00 zł;  

4) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą  
w Koluszkach o kwotę 1.602,28 zł.  

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 1.254.558,23 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 428.390,64 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 1.602,28 zł, 

b) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 160.982,36 zł, 

c) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  
o kwotę 247.719,00 zł, 

d) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 38.087,00 zł, 

e) działu 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł;  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 826.167,59 zł w ramach wskazanych 
działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 336.917,59 zł, 

b) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 430.000,00 zł, 

c) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 40.000,00 zł, 

d) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 19.250,00 zł. 

Ze względu na konieczność zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu 
przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 839.490,26 zł.  

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2022 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 22.601.709,19 zł.  
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Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2022. Limit wydatków w roku 
2022 został zwiększony o kwotę 967.149,95 zł w związku z realizacją: 

a) projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” – zwiększenie o kwotę 
180.982,36 zł w związku z wprowadzeniem do limitu wydatków roku 2022 
niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektu w roku 2021, 

b) projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego  
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – zwiększenie 
limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 336.917,59 zł zgodnie z harmonogramem 
wydatków ustalonych przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa 
Łódzkiego, 

c) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elementów budynku przy  
ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” o wartości 487,404,62 zł z limitem wydatków 
w 2022 roku w wysokości 430.000,00 zł (wydatki poniesione w 2021 roku wyniosły 
57.404,62 zł)  

d) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek 
Szkolno -Wychowawczy w Koluszkach” – zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku 
o kwotę 19.250,00 zł (są to środki niewykorzystane w 2021 roku).  

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 24 2 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął  
w przedmiotowej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 13  
do protokołu.  

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok, w którym zaproponowano dokonanie  
zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2022 rok ogółem o kwotę 415.067,97 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok ogółem o kwotę 1.254.558,23 zł,  
poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 428.390,64 zł i wydatków 
majątkowych o kwotę 826.167,59 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 22.601.709,19 zł, który zostanie 
sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz zwiększenie planu przychodów budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 839.490,26 zł z tytułu nadwyżki z lat 
ubiegłych. 

Ponadto zaproponowano dokonanie zmiany: 

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

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

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 poniższych przesłanek: 

1) przyznania środków z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia  
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zwiększenie o kwotę 
207.719,00 zł;  

2) rozliczenia realizacji projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” 
i zwiększenia planu dochodów o środki niewykorzystane w roku 2021 w wysokości 
167.659,69 zł; 

3) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach o kwotę 38.087,00 zł m.in. z tytułu wpływów z gmin  
za świadczenie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo do Ośrodka; 

4) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą  
w Koluszkach o kwotę 1.602,28 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych  
oraz wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie wydatków obejmują: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 428.390,64 zł w ramach następujących 
działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 1.602,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach, 

b) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 180.982,36 zł  
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA2” (udział własny Powiatu 13.322,67 zł), 

c) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  
o kwotę 207.719,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy, 

d) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie w grupie „zadania 
statutowe” o kwotę 38.087,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów 
realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach;  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 826.167,59 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 336.917,59 zł,  
w związku z realizacją zadania pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej  
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa 
łódzkiego” (dostosowanie do harmonogramu wydatków ustalonych przez 
Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego), 

b) działu 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 430.000,00 zł  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elementów budynku 
przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” (jest to kontynuacja zadania rozpoczętego 
w 2021 roku), 
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c) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie 
zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach”, 

d) działu 854 zwiększenie o kwotę 19.250,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 
na niewykorzystaną w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego  
pn. „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie 
do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy  
w Koluszkach”. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 839.490,26 zł  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok, 
która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok, w którym zaproponowano dokonanie 
zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Projekt uchwały Rady został przygotowany na podstawie wniosku Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zabezpieczenie wkładu własnego  
w wysokości 40.000,00 zł (20%) na realizację Programu wyrównywania różnic między 
regionami III obszar F – wyposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka”. 

Ogólna wartość ww. zadania stanowi kwotę 200.000,00 zł, w tym środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 160.000,00 zł.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął  
inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu. 

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przekazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik poinformowała o wniosku Komendanta Powiatowego Policji powiatu 
łódzkiego wschodniego o przekazanie dodatkowych środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.  

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zakupu samochodu  
dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą  
w Koluszkach, zostały zabezpieczone środki w wysokości 20.000,00 zł. 

W związku ze zwiększeniem dofinansowania do kwoty 60.000,00 zł zaistniała 
konieczność podjęcia w tej sprawie uchwały, dlatego przygotowano projekt uchwały 
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Rady Powiatu, w którym zaproponowano przekazanie w 2022 r. środków finansowych  
w wysokości 60.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy 
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej 
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

19. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pan Starosta poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Zarządu  
Nieruchomości Województwa Łódzkiego, które odbyło się w dniu 15 lutego 2022 r. 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi.  
Dyrektor Zarządu Nieruchomości przedstawił propozycje rozdysponowania kwoty  
4 mln zł, przewidzianej przez Marszałka Województwa Łódzkiego na remont 
budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 3. Kwota 2 mln zł jest przewidziana 
na wzmocnienie elewacji poprzez wymianę części płyt. 
Planowane są również nakłady inwestycyjne związane z modernizacją przez  
Zarząd Nieruchomości pomieszczeń kondygnacji tego budynku od poziomu -1  
do 4 piętra. Tworzona jest dokumentacja obejmująca remont i wymianę węzłów 
cieplnych oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

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

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią sprawozdań rzeczowo-finansowych za 2021 rok: 
a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
b) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 
c) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

2) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski: 
a) o przyjęcie dziecka z terenu gminy Koluszki do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, od drugiego 
semestru w roku szkolnym 2021/2022; 

b) o odstąpienie od udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu  
na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji 
realizowanych na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) zmieniającą 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; 

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

c) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok; 
d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok; 
e) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1651/2022 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu XIV Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

b) Nr 1652/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym  
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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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c) Nr 1653/2022 zmieniającą uchwałę 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

d) Nr 1654/2022 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze 
powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH” etap III – pomiar sieci wysokościowej wraz z wyrównaniem,  
oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

e) Nr 1655/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022  
(dotyczy jednostki: PCPR) – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

Marta Stasiak    …………...……...………………….. 

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


