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PROTOKÓŁ NR 186/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 24 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 protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Protokół Nr 184/22 i Protokół Nr 185/22  
z posiedzeń Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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 na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 
i środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2022 roku. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła 
projekt uchwały Rady Powiatu, w którym proponuje się upoważnienie Zarządu  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z Domem Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” w sprawie 
przekazania środków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2022 
w wysokości 10,04 % kosztów działalności Warsztatu, z budżetu Powiatu Łódzkiego  
Wschodniego. 

Zaproponowano ustalenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka” 
w 2022 roku w wysokości 446.400,00 zł, w tym:  

 kwota 401.600,00 zł jako dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
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w wysokości 89,96 % kosztów działalności, 

 kwota 44.800,00 zł – jako środki własne Powiatu w wysokości 10,04 % kosztów 
działalności. 

W związku z koniecznością zapewnienia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji  
osób niepełnosprawnych i funkcjonowania nowopowstałego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Wisienka” w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, środki  
Powiatu nie mogą być niższe niż 10 % ogólnych kosztów rehabilitacji uczestników 
Warsztatu. 

W roku 2022 planowane środki własne z Powiatu wynoszą 10,04 %.  

Warsztat rozpoczyna swą działalność od dnia 1 marca 2022 r.  

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na 2022 rok 
wynosi 401.600,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
i podjął inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w której proponowane  
jest upoważnienie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy  
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem" z siedzibą  
w Koluszkach, ul. Pomorska 13, w sprawie przekazania dotacji na działalność  
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2022 w wysokości 10,04 % kosztów działalności 
warsztatu z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Zaproponowano ustalenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Koluszkach w 2022 roku w wysokości 1.339.200,00 zł, w tym: 

 kwota 1.204.800,00 zł – jako dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w wysokości 89,96 % kosztów działalności, 

 kwota 134.400,00 zł – jako dotacja podmiotowa z dochodów własnych Powiatu 
w wysokości 10,04 % kosztów działalności. 

W związku z koniecznością zapewnienia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, 
dotacja podmiotowa Powiatu nie może być niższa niż 10 % ogólnych kosztów 
rehabilitacji uczestników Warsztatu. 

W roku 2022 planowana dotacja wynosi 10,04 %. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie wniósł zastrzeżeń 
i podjął inicjatywę uchwałodawczą, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 
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6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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”. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówił 
projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano wyrażenie przez Radę  
zgody na zawarcie bez przetargu umowy najmu lokalu użytkowego w budynku 
położonym w Koluszkach przy ul. Korczaka 5, na okres od dnia 1 stycznia 2024 r.  
do dnia 31 grudnia 2028 r., z NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” prowadzącym 
działalność z zakresu ochrony zdrowia, na cele prowadzenia tej działalności. 

Projekt został przygotowany w związku z wystąpieniem Dyrektora Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach do Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego o wyrażenie zgody na udzielenie promesy NZOZ „Przychodnia Lekarska 
Zdrowie” od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r., czyli na okres pięciu lat,  
na najem lokalu. Jest to konieczne do przystąpienia i uczestniczenia przez NZOZ 
„Przychodnia Lekarska Zdrowie” do ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia naboru 
wniosków o powierzenie grantu dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej 
w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia”, realizowanego w ramach PO WER.  

W związku z tym, niezbędne jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu tego lokalu użytkowego na wskazany okres 
NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
i podjął inicjatywę uchwałodawczą, uchwała która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
poprzez zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 
81.984,00 zł w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych. Proponowane zmiany 
dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji  

i kartografii, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
3) Działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 
4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

do spraw orzekania o niepełnosprawności; 
6) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 
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Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez: 
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 
3) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach; 
4) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód; 
5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;  
6) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
7) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022 
(dotyczy jednostek: PINB, KP PSP, PUP Łódź-Wschód, PCPR, DPS w Lisowicach, 
DPS w Wiśniowej Górze). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1660/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego  
2022 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi: 
1) po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych i zadań własnych; 
2) po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
3) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań zleconych; 
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych; 
5) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 
6) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku, dotyczą 
następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:  
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 Działu 710, rozdziału 71012, rozdziału 71015; 

 Działu 754, rozdziału 75411; 

 Działu 851, rozdziału 85156; 

 Działu 852, rozdziału 85202; 

 Działu 853, rozdziału 85321; 

 Działu 855, rozdziału 85508. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na wniosek Dyrektora PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy, rozdziału 85395 Pozostała 
działalność. 
Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego  
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022 (dotyczy 
jednostki: PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1662/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków  
w zakresie zadań własnych oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy 
Łódź – Wschód po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 853, rozdziału 85333, rozdziału 85395 
i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie autopoprawki  
do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025, w ramach której zostaną 
dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022 – 2025 oraz zmiany 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 w tym projekcie zmiany dotyczące planowanych dochodów w roku 2022 
obejmują zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 458.779,97 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 – kwota 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) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu 
państwa o kwotę 81.984,00 zł;  

4) zmniejszenia na podstawie informacji Ministra Finansów części oświatowej 
subwencji ogólnej o kwotę 58.272,00 zł;  

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

6) zwiększenia dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka”  
o kwotę 20.000,00 zł; 

7) 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 ramach planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.298.270,23 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 472.102,64 zł w ramach 
wskazanych poniżej działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:  
a) działu 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 79.794,00 zł, 
b) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 11.402,28 zł, 
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c) działu 758 Róż rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 91.882,00 zł, 
d) działu 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 12.205,00 zł, 
e) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 189.818,36 zł, 
f) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  

o kwotę 282.214,00 zł, 
g) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę  

38.087,00 zł, 
h) działu 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 49.536,00 zł; 

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, 
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. 

Dla 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.  

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 następujących przedsięwzięć: 
1) 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; 

2) 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; 

3) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elementów budynku przy  
ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” o wartości 487.404,62 zł z limitem wydatków w roku 
2022 w wysokości 430.000,00 zł (wydatki poniesione w roku 2021 – 57.404,62 zł);  

4) 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 roku 2022 
o kwotę 19.250,00 zł (środki niewykorzystane w roku 2021). 

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 przyjął autopoprawkę  
do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 –2025, zgodnie z treścią przedstawionego 
projektu, stanowiącego załącznik nr 10 do protokołu. 
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12. 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 którym zaproponowała 
dokonanie zmniejszenia planu dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok ogółem o kwotę per saldo 38.272,00 zł. 

Zaproponowano również dokonanie zmiany planu rezerw celowych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w 2022 r. i planu dochodów budżetu państwa związanych  
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok, 
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. 

Proponowane zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów i wydatków wynikają  
z następujących okoliczności: 

1) ze zmniejszenia na podstawie informacji Ministra Finansów części oświatowej 
subwencji ogólnej o kwotę 58.272,00 zł;  

2) ze zwiększenia dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Wisienka”  
o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą wysokości kosztów rocznego pobytu 
uczestnika Warsztatów w 2022 r.  

Ponadto, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dokonano zmniejszenia planu 
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego na 2022 rok o kwotę per saldo 113.587,00 zł w ramach 
następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 113.800,00 zł; 
2) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie o kwotę 213,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków 
dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”. 

 (referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale 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. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E  
na terenie gminy Brójce”– oznaczenie sprawy Or.272.1.8.2022. 

Kopia wniosku Przewodniczącego Komisji, kierowanego do Zarządu Powiatu stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  
pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie 
gminy Brójce". 

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

Zamówienie należy wykonać w terminie 230 dni od daty zawarcia umowy. 

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 robót budowlanych 
obejmujących budowę chodników lub ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo – 
jezdnych o nawierzchni brukowanej i długości co najmniej 1 000 m (każde 
świadczenie), 

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. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 
40 000,00 zł. 

Termin składania ofert: 11 marca 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 60 miesięcy – waga: 40 %. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako 
najkorzystniejsza przedstawi zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument, 
z której/którego winno wynikać jednoznacznie i bezspornie, iż dany Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3 500 000,00 zł. 

W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalono zabezpieczenie  
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
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Po zapoznaniu się 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 13 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad XLI Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Po zakończeniu obrad XLI Sesji Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego posiedzenie Zarządu Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

14. Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu  
Terapii Zajęciowej w Koluszkach ul. Pomorska 13, z dochodów własnych Powiatu. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie umowy  
Nr 1/WTZ/2022 w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach, ul. Pomorska 13 z dochodów własnych Powiatu. 

Na mocy tej umowy, zadaniem Powiatu w zakresie Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Koluszkach jest dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej,  
a zadaniem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą  
w Koluszkach, ul. Pomorska 13, jako jednostki prowadzącej Warsztat Terapii 
Zajęciowej, jest prowadzenie Warsztatu jako wyodrębnionej finansowo i organizacyjnie 
placówki stwarzającej osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy 
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia 
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 
Na mocy niniejszej umowy Powiat zobowiązuje się do przekazania dotacji  
na dofinansowanie działalności Warsztatu w roku 2022 w wysokości 10,04 % rocznego 
kosztu pobytu uczestników Warsztatu. Roczny koszt pobytu stanowi iloczyn środków 
przeznaczonych na uczestnictwo jednej osoby niepełnosprawnej w roku 2022 i ogólnej 
liczby uczestników Warsztatu. 
Roczny koszt pobytu jednego uczestnika WTZ w roku 2022 wynosi kwotę 26 784,00 zł. 
Roczna kwota dotacji Powiatu na dofinansowanie kosztów działalności uczestnictwa 
jednego uczestnika zostaje ustalona w wysokości 2 688,00 zł. 
Łączna kwota dotacji na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu w roku 2022  
z dochodów Powiatu nie przekroczy kwoty 134 400,00 zł (50 uczestników Warsztatu). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał umowę  
w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Koluszkach ul. Pomorska 13, z dochodów własnych Powiatu. 

15. Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu  
Terapii Zajęciowej „Wisienka” w DPS Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56, z dochodów 
własnych Powiatu. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 
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Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie umowy  
Nr 1/WTZ2/2022 w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Wisienka” w DPS w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56 z dochodów 
własnych Powiatu. 
Na mocy tej umowy, zadaniem Powiatu w zakresie Warsztatu Terapii Zajęciowej  
jest dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wisienka”, 
a zadaniem Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze jako jednostki  
prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka” jest prowadzenie Warsztatu 
jako podmiotu wyodrębnionego finansowo i organizacyjnie, stwarzającego osobom 
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej  
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych  
do podjęcia zatrudnienia. 
Na mocy niniejszej umowy Powiat zobowiązuje się do przekazania środków własnych 
na dofinansowanie działalności Warsztatu w roku 2022 w wysokości 10,04 % rocznego 
kosztu pobytu uczestników Warsztatu. Roczny koszt pobytu stanowi iloczyn środków 
przeznaczonych na uczestnictwo  jednej osoby niepełnosprawnej w roku 2022 i ogólnej 
liczby uczestników Warsztatu. 
Koszt pobytu jednego uczestnika WTZ w roku 2022 od marca do grudnia wynosi kwotę 
22 320,00 zł. 
Wysokość środków własnych Powiatu na dofinansowanie działalności uczestnictwa 
jednego uczestnika zostaje ustalona w kwocie 2 232,00 zł. 
Łączna kwota środków własnych Powiatu na dofinansowanie Warsztatu w roku 2022 
nie przekroczy kwoty 44 800,00 zł (20 uczestników Warsztatu). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał umowę  
w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Wisienka” w DPS w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56, z dochodów własnych Powiatu. 

16. Podpisanie aneksu nr 51 do umowy nr 1/96 o utworzeniu Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Koluszkach. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu  
do umowy nr 1/96 o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 17 stycznia 1996 r. 

W ramach postanowień niniejszego aneksu, Warsztat Terapii Zajęciowej będzie 
zatrudniał pracowników w wymiarze do 15 etatów łącznie, na stanowiskach: 

 kierownik warsztatu – 1 etat, 

 pracownik ds. osobowych – do 0,5 etatu, 

 instruktor terapii zajęciowej  – do 6,5 etatów, 

 instruktor terapii zajęciowej – plastyk – 1 etat, 

 instruktor terapii zajęciowej – rehabilitant  – 1 etat, 

 instruktor terapii zajęciowej – doradca zawodowy  – 1 etat, 

 instruktor terapii zajęciowej zastępca kierownika warsztatu – 1 etat, 

 kierowca – do 1 etatu, 

 psycholog – 0,5 etatu, 
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 księgowa – do 0,5 etatu, 

 sprzątaczka – do 1 etatu. 
Na wynagrodzenia pracowników Warsztatu, należne od pracodawcy składki  
na ubezpieczenia społeczne pracowników, składki na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych przeznaczona jest kwota 1.063.200,00 zł. 
Na niezbędne materiały, energię, usługi materialne i usługi niematerialne związane  
z funkcjonowaniem warsztatu przeznaczona jest kwota 68.000,00 zł. 
Na dowóz uczestników lub eksploatację samochodu, związaną z realizacją programu 
rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu przeznaczona jest kwota 
47.000,00 zł. 
Na szkolenia pracowników warsztatu związane z działalnością warsztatu przeznaczona 
jest kwota 5.000,00 zł. 
Na ubezpieczenie uczestników i mienia warsztatu przeznaczona jest kwota 15.000,00 zł. 
Na wycieczki organizowane dla uczestników warsztatu przeznaczona jest kwota 
10.000,00 zł. 
Na materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa 
domowego przeznaczona jest kwota 53.000,00 zł. 
Na wydatki związane z treningiem ekonomicznym (kieszonkowe) przeznaczona  
jest kwota 66.000,00 zł. 
Na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe 
wyposażenie przeznaczona jest kwota 12.000,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy 
nr 1/96 o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych  
w Koluszkach. 

17. Podpisanie aneksu do umowy nr 1/WTZ/2/2021 określającej warunki i wysokość 
dofinansowania kosztów utrzymania i działalności WTZ „Wisienka” ze środków 
PFRON. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu  
do umowy Nr 1/WTZ2/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. określającej warunki  
i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Wisienka” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
W ramach postanowień niniejszego aneksu, wysokość całkowitych kosztów związanych 
z utworzeniem i uruchomieniem Warsztatu Terapii Zajęciowej zostaje ustalona 
na kwotę 2 477 777,21 zł, w tym: 

 koszt adaptacji pomieszczeń (inwestycja) – kwota 1 831 377,21 zł, 

 koszt wyposażenia pomieszczeń – kwota 200 000,00 zł, 

 koszt działalności na okres 10 miesięcy w 2022 roku – kwota 446 400,00 zł. 

Ponadto ustala się, że planowane koszty wyposażenia pomieszczeń zostaną pozyskane  
w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III obszar F.” 

Na działalność Warsztatu w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 
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przeznaczona zostaje kwota w wysokości 446 400,00 zł, w tym: 

 kwota 401 600,00 zł – 89,96 % środki Funduszu, 

 kwota 44 800,00 zł – 10,04 % środki jednostki samorządu terytorialnego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podpisał aneks 
do umowy nr 1/WTZ/2/2021 określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów 
utrzymania i działalności WTZ „Wisienka” ze środków PFRON. 

18. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Powiatowego Urzędu Pracy  
Łódź-Wschód za 2021 rok. 
(referowała p. Monika Skrzypczyk – wz. Dyrektora PUP Łódź-Wschód) 

Pani Monika Skrzypczyk – w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – 
Wschód, przedstawiła sprawozdanie rzeczowo-finansowego jednostki, za 2021 rok. 

Przedstawiono plan finansowy dochodów budżetowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r. Dochody zaplanowano na kwotę 128 630,00 zł.  
Plan wykonano w 83,09%, zrealizowano dochody na kwotę  106 880,04 zł. 

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2021 rok został zatwierdzony na kwotę 
2 674 930,00 zł. 

Pani Skrzypczyk poinformowała, że na finansowanie programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, Powiatowy  
Urząd Pracy Łódź – Wschód otrzymał limit środków na 2021 rok w wysokości 
5 833 458,44 zł, natomiast na finansowanie innych zadań fakultatywnych, jednostka 
otrzymała środki w wysokości 460 751,51 zł. 

W 2021 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę 
3 703 700 zł, co stanowi 63,49 % przyznanych środków, natomiast w ramach środków 
Algorytmu PP wydatkowano 376 700 zł na pozostałe zadania, co stanowi 87,45 % kwoty 
przyznanej na ten cel.  

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych  
PUP Łódź – Wschód otrzymał kwotę 100 000 zł, która nie została wydatkowana  
ze względu na brak zainteresowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym powyższe środki zostały przekazane  
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.  

W dalszej kolejności Pani Monika Skrzypczyk omówiła realizację przez PUP projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym 
realizowano 3 takie projekty. 

Przedstawiono informacje dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, programów finansowanych z Funduszu Pracy, realizacji 
pomocy antykryzysowej oraz puli środków na te cele i ich wykorzystaniu. 

Pani Skrzypczyk przypomniała, że PUP Łódź – Wschód oprócz dysponowania środkami 
finansowymi, świadczy również usługi w zakresie poradnictwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, i wiele tych usług ze względu na pandemię COVID-19 było 
realizowanych w 2021 roku w formie telefonicznej. Przedstawiono stan i strukturę 
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zatrudnienia w jednostce wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

Poinformowała również o zmianach w zakresie stopy bezrobocia na przestrzeni 
ostatnich lat, bezrobociu w poszczególnych gminach na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego oraz o wydawanych zezwoleniach na pracę sezonową cudzoziemców. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do treści 
sprawozdania. 

19. Przedstawienie sprawozdania z działalności kontroli zarządczej realizowanej  
w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz w podległych i nadzorowanych przez Powiat 
jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega  
z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. 
(referowała p. Magdalena Janowska – Inspektor ds. Kontroli) 

Pani Magdalena Janowska – inspektor ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi  
przedstawiła sprawozdanie z działalności kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi oraz w podległych i nadzorowanych przez Powiat jednostkach 
organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega z mocy 
obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2021 r. 

Plan kontroli na 2021 rok przewidywał dokonanie 4 kontroli w Starostwie Powiatowym 
w Łodzi oraz 14 kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. W okresie sprawozdawczym plan kontroli zrealizowano w 100 %. 
Dodatkowo została przeprowadzona jedna kontrola zlecona przez Starostę Łódzkiego 
Wschodniego.  

W związku z przeprowadzonymi kontrolami wydano 12 zaleceń pokontrolnych. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu nie zgłosił 
zastrzeżeń do treści sprawozdania. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy 
jednostek: KP PSP, PCPR, SOSW). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2022 realizowanego przez Starostwo Powiatowe  
w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie 
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zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków; 
3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów  

i wydatków. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji  

i kartografii; 
2) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe; 
3) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdziału 75495 Pozostała 
działalność; 

4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 
5) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85322 

Fundusz Pracy, rozdziału 85395 Pozostała działalność; 
6) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XLI/373/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 
do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2022 (dotyczy jednostek: DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych 
realizowanych przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; 
3) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 
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Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XLI/374/2022 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 17 do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostki:  
DPS w Wiśniowej Górze). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2022 realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków oraz dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2022 realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego, rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe; 
2) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XLI/378/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 2022 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18 
do protokołu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia  
z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

W związku z Uchwałą Nr XLI/375/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Pani Skarbnik wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pana Andrzeja Opali – Starosty Łódzkiego 
Wschodniego i Pani Ewy Gładysz – Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego,  
do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w sprawie 
przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
środków w wysokości 60.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 



str. 17 

 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął  
w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Traci moc Uchwała Nr 1626/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na wniosek Dyrektora PUP Łódź – Wschód). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Zmiany, o których mowa dotyczą Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75818  
Rezerwy ogólne i celowe oraz Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy, w związku z potrzebą rozwiązania 
rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 20 do protokołu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy 
jednostki: PUP Łódź-Wschód). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1669/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 lutego 
2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków  
w zakresie zadań własnych oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy 
Łódź – Wschód po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 758, rozdziału 75818 oraz Działu 853, 
rozdziału 85333 i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2022 (dotyczy DPS w Lisowicach). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na rok 2022  
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy 
pomocy społecznej. 
Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22 
do protokołu.  

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez  
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań z zakresu polityki 
społecznej w 2021 r. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych 
porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu 
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz zadań z zakresu polityki społecznej  
w 2021 r.  

Otrzymano dotacje na kwotę 102 948,12 zł, która została w całości wykorzystana 
i uznana za rozliczoną pod względem rzeczowo – finansowym. 

Udzielono dotacji na kwotę 1 061 451,79 zł, która została w całości wykorzystana 
i uznana za rozliczoną pod względem rzeczowo – finansowym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wyniki rozliczenia dotacji celowych, zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej 
sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez 
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych 
w 2021 r. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie wyników 
rozliczenia dotacji celowych otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych 
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porozumień i umów przez Powiat Łódzki Wschodni w 2021 r. na realizację zadań  
z zakresu utrzymania dróg powiatowych. 

Otrzymano dotacje na kwotę 588 600,00 zł, która została w całości wykorzystana 
i uznana za rozliczoną pod względem rzeczowo – finansowym. 

Udzielono dotacji na kwotę 6 404 522,31 zł.  
Kwota dotacji w wysokości 3 953 189,28 zł została wykorzystana i uznana za rozliczoną 
pod względem rzeczowo – finansowym.  
Kwota niewykorzystanych dotacji wynosi 2 451 333,03 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
rozliczenia dotacji celowych, zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński, w związku z wystąpieniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  
w Koluszkach, zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 14 m2, z przeznaczeniem  
na punkt gastronomiczny ze sprzedażą artykułów spożywczych, usytuowanego  
w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, 95-040 Koluszki, przy ul. Wigury 2, na okres 
od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. 

Produkty sprzedawane w lokalu winny spełniać wymagania określone w art. 52c  
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży  
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie umowy najmu, zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński, w związku z wystąpieniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 2  
w Koluszkach, zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia o powierzchni 11 m2, z przeznaczeniem  
na sklepik szkolny ze sprzedażą artykułów spożywczych, usytuowanego w budynku nr 2 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, 95-040 Koluszki, przy ul. Budowlanych 8,  
na okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. 

Produkty sprzedawane w sklepiku szkolnym winny spełniać wymagania określone 
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w art. 52c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  
oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży  
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy najmu, zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 26 do protokołu. 

31. Przedstawienie decyzji Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu projektu podziału 
nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 25/9 położona w miejscowości  
i obrębie Byszewy, gminie Nowosolna (w wyniku podziału wydzielono m.in. działkę 
nr 25/16 o pow. 0,0096 ha pod poszerzenie drogi publicznej – drogi powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił treść decyzji Wójta Gminy Nowosolna  
o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
ew. nr 25/9, położona w miejscowości i obrębie ew. Byszewy (0003), gminie Nowosolna, 
powiecie łódzkim wschodnim, województwie łódzkim. 

W wyniku podziału wydzielono m. in. działkę nr 25/16 o powierzchni 0,0096 ha,  
pod poszerzenie drogi publicznej – drogi powiatowej (zbiorczej). 

W świetle ww. decyzji, z dniem, w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna, 
Powiat Łódzki Wschodni stanie się z mocy prawa właścicielem działki ew. nr 25/16  
z obrębu ew. Byszewy. 
Kopia decyzji Wójta Gminy Nowosolna stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował,  
że nie będzie składane odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi. 

32. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu 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 – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, 
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie 
zmian w uchwale 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. 

Zmiana jest związana z otrzymaniem od Zarządu firmy Marcinkowscy sp. z o.o. 
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Pasaż Ursynowski 9, informacji  
o zmianie od stycznia 2022 roku godzin pracy aptek ogólnodostępnych mieszczących się 
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w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 54 i przy ul. Głowackiego 20 w tzw. zwykłych 
warunkach. W związku z tym, zaistniała potrzeba zaktualizowania danych w tym  
zakresie w rozkładzie godzin pracy aptek. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
do treści projektu uchwały Rady Powiatu.  

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez burmistrzów i wójtów miast i gmin  
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi. 

33. Przedstawienie projektu porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  
na 2022 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń  
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 
niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem,  
w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez 
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego 
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła Zarządowi Powiatu projekt porozumienia  
z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 
orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności  
do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu  
powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, 
al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

Zgodnie z projektem, w ramach zawartego porozumienia, Powiat powierza,  
a Miasto przyjmuje do realizacji zadania polegające na wydawaniu orzeczeń: 
o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania,  
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym  
z zespołem Aspergera, z terenu Powiatu. 

Opłata za przeprowadzenie czynności diagnostycznych i orzecznictwa jest ustalana  
na podstawie cennika usług psychologiczno-pedagogicznych świadczonych przez 
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego  
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. 
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W ramach diagnozy, opiniowania, orzecznictwa, ceny są następujące: 

 badanie psychologiczne: 157,32 zł, 

 badanie pedagogiczne: 128,12 zł, 

 badania logopedyczne: 87,49 zł, 

 konsultacja, porada: 79,44 zł, 

 praca zespołu orzekającego: 193,54 zł, 

 wydanie pisemnej opinii, orzeczenia: 61,47 zł. 

W ramach terapii (terapia indywidualna), ceny są następujące: 

 logopedyczna 60 min.: 101,86 zł, 

 pedagogiczna 60 min.: 101,86 zł, 

 psychologiczna 60 min.: 101,86 zł. 

W ramach innych usług, ceny są następujące: 

 szkolenie dla nauczycieli, rodziców 60 min.: 41,86 zł/osoba, 

 wizyta domowa – koszt delegacji wg odpowiednich przepisów. 

Na mocy porozumienia Miasto Łódź zapewni realizację powierzonego zadania 
przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego 
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok zostały zabezpieczone 
środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania, w dziale 854, rozdziale 85406,  
§ 2310. 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
do proponowanej treści porozumienia. 

34. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do kształcenia specjalnego w klasie VII  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, od II semestru 
w roku szkolnym 2021/2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcia dziecka 
z niepełnosprawnością umiarkowaną z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, 
do zespołu edukacyjno-terapeutycznego do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, od II semestru 
w roku szkolnym 2021/2022. W zespole edukacyjno-terapeutycznym jest wolne miejsce, 
a przyjęcie tego dziecka nie będzie generowało dodatkowych kosztów, co pisemnie 
potwierdziła Dyrektor SOSW w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu 
ucznia do kształcenia specjalnego w klasie VII w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Koluszkach, od II semestru w roku szkolnym 2021/2022. 
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35. Przedstawienie informacji w sprawie możliwości zorganizowania zajęć 
specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki 
Wschodni, w 2022 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła Zarządowi Powiatu proponowaną przez 
dyrektorów szkół liczbę godzin zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni, w 2022 roku. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań́ w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, istnieje możliwość realizacji zajęć z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej od dnia 1 marca 2022 roku. 
Dyrektorzy szkół są zobowiązani do poinformowania organu prowadzącego  
o przewidywanej do realizacji liczbie godzin tych zajęć. 

W poszczególnych szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni, liczba tych godzin przewidywana na 2022 rok przez 
dyrektorów szkół jest następująca: 

 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach: 52 godziny 
(realizacja od 1 kwietnia 2022 r.), 

 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach: 126 godzin (realizacja od 1 marca 2022 r.), 

 w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach po 12 godzin (realizacja od 1 września 2022 r.). 

Pani Szelest poinformowała, że na realizację tych zajęć przekazana zostanie subwencja, 
która jest naliczana na jednego ucznia, na podstawie danych z Systemu Informacji 
Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 r., następnie liczba uczniów mnożona 
jest przez kwotę przypadającą na jednego ucznia (39,55 zł). W związku z tym, biorąc  
pod uwagę proponowana liczbę godzin tych zajęć, szacunkowa wartość subwencji  
na realizację tych zajęć wyniesie 37 612 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowaną liczbę godzin zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym  
jest Powiat Łódzki Wschodni, w 2022 roku. 

36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku  
z udziałem Powiatu w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie jej,  
jako Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pełnomocnictwa  
do samodzielnego reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w relacjach  
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z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem Powiatu w roku 2022  
w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionym w komunikacie Ministra  
Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą  
„Poznaj Polskę” i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie teleinformatycznym 
zgodnie z ww. komunikatem. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że w tym roku ww. Program rozpocznie się 1 marca,  
dlatego zaproponowano, aby Zarząd Powiatu udzielił stosownego pełnomocnictwa 
w przedmiotowej sprawie, na wypadek wystąpienia potrzeby złożenia takiego wniosku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

37. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

przed Sesją Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

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

2) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) 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 
na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej i środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku; 

b) 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; 

c) 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”; 

d) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1660/2022 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1661/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań  
własnych na rok 2022 (dotyczy jednostek: PINB, KP PSP, PUP Łódź-Wschód, PCPR, 
DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1662/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na wniosek Dyrektora PUP Łódź – Wschód) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1663/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2022 (dotyczy jednostki: PUP Łódź – Wschód) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 1664/2022 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków 
dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

1) Zarząd Powiatu podpisał następujące dokumenty: 

a) umowę w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach ul. Pomorska 13, z dochodów własnych Powiatu, 

b) umowę w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Wisienka” w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56, z dochodów własnych 
Powiatu, 

c) aneks do umowy nr 1/96 o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych w Koluszkach, 

d) aneks do umowy nr 1/WTZ/2/2021 określającej warunki i wysokość 
dofinansowania kosztów utrzymania i działalności WTZ „Wisienka” ze środków 
PFRON. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią sprawozdania rzeczowo-finansowego 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód za 2021 rok. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią sprawozdania z działalności kontroli zarządczej 
realizowanej w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz w podległych i nadzorowanych 
przez Powiat jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność 
podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 r. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią decyzji Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu 
projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 25/9 położona  
w miejscowości i obrębie Byszewy, gminie Nowosolna (w wyniku podziału wydzielono 
m.in. działkę nr 25/16 o pow. 0,0096 ha pod poszerzenie drogi publicznej – drogi 
powiatowej). Zarząd Powiatu zdecydował, że nie będzie składane odwołanie 
od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.  

5) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią projektu uchwały Rady Powiatu 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. Zarząd nie zgłosił uwag do treści. Projekt uchwały 
zostanie przekazany do zaopiniowania przez burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego oraz przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi.  

6) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią projektu porozumienia w sprawie wyrażenia  
zgody na zawarcie na 2022 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie 
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 
niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem,  
w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez 
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego 
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86. 

 Nie zgłoszono zastrzeżeń do proponowanej treści porozumienia. 
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7) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do kształcenia specjalnego 
w klasie VII w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, 
od II semestru w roku szkolnym 2021/2022. 

8) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o możliwości zorganizowania zajęć 
specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, 
w 2022 roku. Zarząd zaakceptował proponowaną liczbę godzin zajęć do realizacji.  

9) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1665/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostek: KP PSP, 
PCPR, SOSW) – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1666/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2022 (dotyczy jednostek: DPS w Wiśniowej Górze, 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1667/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostki:  
DPS w Wiśniowej Górze) – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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d) Nr 1668/2022 w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia  
z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 1669/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022 (na wniosek Dyrektora PUP Łódź – Wschód) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 1670/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostki: PUP 
Łódź-Wschód) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

g) Nr 1671/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2022 (dotyczy DPS w Lisowicach) – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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h) Nr 1672/2022 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów  
przez Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dzieci  
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań  
z zakresu polityki społecznej w 2021 r. – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

i) Nr 1673/2022 w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowych 
otrzymanych i udzielonych na podstawie zawartych porozumień i umów przez 
Powiat Łódzki Wschodni na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg 
powiatowych w 2021 r. – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

j) Nr 1674/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach 
– 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

k) Nr 1675/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
 – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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l) Nr 1676/2022 w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku 
z udziałem Powiatu w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


