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

która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2022 r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były z Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 11:10 i trwała do godziny 12:50.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 19 radnych.  
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

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

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył  
obrady XLIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która została zwołana na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Przewodniczący dodał, że obrady odbędą się w trybie zdalnym oraz z możliwością 
osobistego stawiennictwa. 

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

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

Przewodniczący Rady przywitał w imieniu swoim oraz Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pani 
Agnieszki Białej wszystkich Radnych biorących udział w Sesji zdanie, Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Tadeusza Walasa, Członka Zarządu Powiatu Pana Pawła Pomorskiego oraz pozostałe osoby 
uczestniczące w Sesji zdanie. Pan Przewodniczący powitał następnie zgromadzonych w sali Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach: Starostę Łódzkiego Wschodniego Pana Andrzeja Opalę, Wicestarostę 
Łódzkiego Wschodniego Panią Ewę Gładysz, Członków Zarządu Powiatu Panią Martę Stasiak i Panią 
Klaudię Zaborowską-Gorzkiewicz, Przewodniczących Komisji i Radnych, a także gości zaproszonych 
na Sesję: Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego 
w Łodzi, Kierowników Referatów, Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu 
oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Pan Przewodniczący powitał Pana Burmistrza Koluszek, 
Zastępcę Burmistrza Koluszek, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Koluszkach, Sekretarza Gminy 
Koluszki, Skarbnika Gminy Koluszki oraz Wójta Gminy Brójce. 

Głos zabrał Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, który w imieniu Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Koluszkach Pani Anny Szostak oraz kierownictwa urzędu: Zastępcy Burmistrza Pani 
Krystyny Lewandowskiej, Sekretarza Gminy Koluszki Pani Beaty Kusiak-Stanisławskiej, Skarbnika 
Gminy Pani Bogumiły Kubicz, Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Pana 
Mateusza Karwowskiego oraz własnym, ale przede wszystkim w imieniu całego samorządu Gminy 
Koluszki serdecznie powitał Państwa Radnych na czele z Panem Przewodniczącym Sławomirem 
Sokołowskim i Wiceprzewodniczącą Panią Agnieszką Białą. Pan Burmistrz powitał wszystkich 
pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Panem 
Andrzejem Opalą, Wicestarostą Panią Ewą Gładysz, dyrektorów i pracowników powiatowych 
jednostek organizacyjnych oraz młodzież. Pan Burmistrz stwierdził, że jest dla niego wielkim 
wyróżnieniem i zaszczytem gościć Państwa w Koluszkach w nowej, wyremontowanej sali Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach. Remont tej sali odbył się z pomocą środków Unii Europejskiej, z programu 
termomodernizacji. W programie tym wyremontowano 26 obiektów gminnych, między innymi 
budynek Szkoły Podstawowej Nr 2. Pan Burmistrz bardzo serdecznie podziękował za realizację wielu 
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ważnych, wspólnych przedsięwzięć. Powiat i Gmina budują wspólnie budynek szkoły, tunel 
w Gałkówku oraz realizują wiele innych zadań, w szczególności drogowych. Pan Burmistrz 
podziękował za życzliwość, otwartość i bardzo dobrą współpracę między  samorządami. Na koniec 
Pan Burmistrz życzył dobrych i owocnych obrad. 

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

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

− w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z Programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadania 
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (druk nr 12, pkt 14), 

− w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok (druk nr 13, pkt 18), 

− w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok 
(druk nr 14, pkt 20). 

Nie zgłoszono innych propozycji zmian porządku obrad.  
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z Programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego 
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.  
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1.  
Porządek obrad został rozszerzony o projekt uchwały.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.  
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.  
Porządek obrad został rozszerzony o projekt uchwały.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.  
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych.  
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.  
Porządek obrad został rozszerzony o projekt uchwały.  
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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4. Przemówienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z okazji Święta Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego, w tym wręczenie Nagród Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie 
osiągnięcia sportowe w 2021 roku oraz nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

5. Upamiętnienie 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej (przedstawia Pan Mateusz Jaśkiewicz – Radny 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego). 

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

7. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok” (druk nr 1, referuje Pani 
Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2022-2028” (druk nr 2, referuje 
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR).  

9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie” przyjętego Uchwałą Nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 26 listopada 2020 r. (druk nr 3, referuje Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydz. EiSS). 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. 
do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (druk nr 4, referuje Pani Małgorzata Szelest – 
Naczelnik Wydz. EiSS). 

11. Przedstawienie Raportu z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2015 – 2022” (druk nr 5, referuje Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik 
Ref. PPiI). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022” (druk nr 6, referuje Pan Tobiasz Puchalski – 
Kierownik Ref. PPiI). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi (druk nr 7, 
referuje Pani Iwona Walter-Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego 
z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji 
zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (druk nr 12, referuje 
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS).  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022 – 2025 (druk nr 8 w II w sprawie zmiany 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, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok 
(druk nr 10, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu).  

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Łódzki 
Wschodni na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (druk nr 11, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok (druk nr 14, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu). 

21. Wnioski, oświadczenia Radnych i sprawy różne. 

22. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

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

Pkt 4. porządku obrad – Przemówienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z okazji Święta Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, w tym wręczenie Nagród Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie 
osiągnięcia sportowe w 2021 roku oraz nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala powiedział, że kwiecień jest dla naszego Powiatu 
wyjątkowym miesiącem, w którym od 14 lat w dniu imienin Wojciecha, patrona naszej Małej 
Ojczyzny, obchodzimy Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Od dwóch lat to Święto przybrało 
symboliczną formę. W roku 2020 uniemożliwił organizację obchodów wybuch epidemii wirusa  
SARS-COV-2. Rok ubiegły to dalsza walka z pandemią COVID-19 i tylko symbolicznie uczczono pamięć 
patrona. Rok obecny to konflikt zbrojny u naszych sąsiadów na Ukrainie. To nie czas na huczne 
świętowanie, kiedy każdego dnia staramy się z trudem realizować wszelkie nasze zadania, plany, 
a także sprostać zupełnie nowym wyzwaniom, stawiając czoła problemom migracyjnym związanym 
z wojną i jej skutkami, które są i dla Powiatu mocno odczuwalne.  

Pan Starosta stwierdził, że stojąc na czele Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wspólnie 
z innymi stoi na straży pamięci, tradycji i lokalnych zwyczajów. To dlatego dziś, kiedy już możemy 
spotykać się osobiście po dwuletniej przerwie, na tej wyjątkowej uroczystej Sesji Rady Powiatu 
będziemy mogli wspólnie uczcić pamięć naszego patrona, a także dokonać wyróżnienia młodzieży 
za jej chęć zdobywania wiedzy, rozwój oraz za najlepsze sportowe osiągnięcia. Osiągnięcia te 
przyczyniają się również do promocji naszego Powiatu.  

Pan Starosta złożył w imieniu swoim i całego Zarządu Powiatu podziękowanie za gościnę Panu 
Waldemarowi Chałatowi – Burmistrzowi Koluszek, za to, że w nowo zmodernizowanej sali Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach odbywa się dzisiejsza Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w której 
uczestniczą przedstawiciele wszystkich Gmin Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, 
inspekcji, straży, szkół i placówek prowadzonych przez Powiat. Ten dzień to także doskonała 
możliwość przedstawienia wspólnych osiągnięć, które pomimo pandemii i trudnego czasu dla 
samorządu zostały zrealizowane w roku ubiegłym. Pan Starosta podziękował Burmistrzom i Wójtom 
Gmin naszego Powiatu za okazane wsparcie i efektywną współpracę, dzięki której osiągnięto tak 
wiele dla Mieszkańców naszego Powiatu. Właśnie dziś Wysokiej Radzie przedstawione zostanie 
między innymi Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 
2021. Pan Starosta zaprosił na krótką prezentację podsumowującą miniony rok.  

Na zakończenie Pan Starosta nadmienił, iż kwiecień to także miesiąc zapisany w historii naszego kraju 
bardzo wyraźnie. Nie tak dawno obchodziliśmy 25-lecie uchwalenia obecnie obowiązującej 
Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest to w nowoczesnych 
dziejach Polski najdłużej obowiązująca demokratyczna ustawa zasadnicza. W czasie, kiedy pojawił się 
rodzaj nowego patriotyzmu, patriotyzmu Konstytucyjnego, jako odpowiedź na poczynania obozu tak 
zwanej dobrej zmiany, w którym to wolni obywatele definiują się przez prawa zagwarantowane 
w Konstytucji. Pan Starosta dodał, że przejawy widzieliśmy podczas licznych manifestacji w obronie 
Trybunału Konstytucyjnego, w obronie sądów, czy na strajku kobiet. Warto podkreślić, że uchwalona 
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Konstytucja jest dalej fundamentem, na którym opierają się decyzje wyłanianej w kolejnych 
wyborach władzy ustawodawczej i wykonawczej, że jest podstawą naszego bezpieczeństwa, bo dzięki 
niej jesteśmy w Unii Europejskiej oraz staliśmy się członkiem NATO. Stworzyła ona ramy cywilnej 
i demokratycznej kontroli nad armią oraz służbami mundurowymi, dba o wspólnotę samorządową, 
a jednocześnie kształtuje przestrzeń do funkcjonowania w naszym kraju bardzo sprawnej obrony 
cywilnej w oparciu o samorząd terytorialny i masowe organizacje ochotnicze oraz podmioty 
państwowe jak Ochotnicze Straże Pożarne i Państwową Straż Pożarną. Pan Starosta powiedział, 
abyśmy pamiętali, by dla naszego własnego dobra dbać o zachowanie przyrodzonej godności 
człowieka, jego prawa do wolności i o obowiązku solidarności. 

Kwietniowe karty historii zapisały się również 82 lata temu przez straszliwe zbrodnie dokonane przez 
stalinowską władzę na ponad dwudziestu tysiącach polskich obywateli w katyńskim lesie. Z tej okazji 
i biorąc pod uwagę aktualną sytuację, Powiat Łódzki Wschodni zaprosił do zapoznania się 
z przygotowaną przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wystawą zatytułowaną 
„Kochany tato. Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin”. Wystawa będzie gościć w Koluszkach 
do 13 maja 2022 r. Wspólnie z Muzeum planowane jest również zaprezentowanie wystawy w innych 
Gminach naszego Powiatu. Pan Starosta zaprosił do obejrzenia wystawy i dodał, że omówienia 
wystawy oraz prezentacji historycznego tła dokonanych zbrodni, które dotknęły także mieszkańców 
Koluszek i okolic, dokona Radny Powiatu – Pan Mateusz Jaśkiewicz.  

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu w imieniu własnym, całego Zarządu Powiatu oraz 
wszystkich Radnych podziękowała serdecznie Pani Urszuli Łużniak – Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Ewie Wawrzonek – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze, Pani Jolancie Kupicz – Kierownikowi Dziennego Domu Pomocy, Pani Jolancie 
Truszczyńskiej – Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach  oraz Pani Anecie Klimczak 
– Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiśniowej Górze za przygotowanie przepysznych 
wypieków.  

Przystąpiono do dalszej części uroczystości związanej z wręczeniem Nagród Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz nagród dla najzdolniejszych uczniów szkół 
i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. Następnie zaprezentowany został film 
o Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

Pkt 5. porządku obrad – Upamiętnienie 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

Pan Mateusz Jaśkiewicz – Radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaprezentował wystawę 
przygotowaną przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zatytułowaną „Kochany Tato. 
Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin”.  

Pan Mateusz Jaśkiewicz nawiązał do wydarzeń sprzed 82 lat, które miały miejsce od kwietnia do maja 
1940 roku, kiedy na terenie Związku Radzieckiego z zimną krwią mordowano Polaków w czasie 
Zbrodni Katyńskiej. Jeden rosyjski strzał odbierał ojców, mężów, synów. Jeden strzał przekreślał plany 
i marzenia, piętnował rodziny na dziesiątki lat. Takich strzałów padło około dwadzieścia dwa tysiące. 
Tylu właśnie Polaków zginęło w Charkowie, w Miednoje, w Katyniu, w Bukowni oraz w Kuropatach 
i innych miejscach jeszcze nam nieznanych z pewnością. Była to elita kraju. Oficerowie 
podoficerowie, szeregowi, nauczyciele, profesorowie, prawnicy, urzędnicy, lekarze, ludzie tacy jak 
my. Zbrodnia dokonana została na Polakach, gdzie skrępowano ich i z zimną krwią zamordowano 
strzałem w tył głowy. Pan Mateusz Jaśkiewicz dodał, że czas pokazuje, że rosyjskie metody 
nie zmieniają się do dnia dzisiejszego – widzimy to w Buczy i w innych miastach Ukrainy. 

Spośród dwudziestu dwóch tysięcy zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej znajdują się osoby 
urodzone na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, bądź związane z naszym Powiatem, byli to:   

− podporucznik rezerwy Henryk Rożniecki, urodzony w 1910 r. w Gałkówku, został zamordowany 
w Katyniu, 
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− Przodownik Policji Państwowej Józef Grenda, pełnił służbę na posterunku w Gałkówku, został 
zamordowany w Miednoje, 

− kapitan rezerwy ksiądz Józef Kacprzak, od 12 kwietnia 1929 r. proboszcz Parafii Świętej Trójcy 
w Gałkowie, został zamordowany w Miednoje, 

− starszy posterunkowy Policji Państwowej Jan Stoiński, w latach 1931-1932 pełnił służbę 
na posterunku w Koluszkach, został zamordowany w Miednoje, 

− podporucznik rezerwy Gustaw Pągowski, urodził się w 1898 roku w Koluszkach, został 
zamordowany w Katyniu,  

− podporucznik Józef Misztal, był absolwentem gimnazjum w Koluszkach (1932), został 
zamordowany w Charkowie, 

− Starszy Przodownik Policji Państwowej Leon Pabich, od 1920 r. do 1925 pełnił służbę 
na posterunku w Koluszkach, został zamordowany w Miednoje, 

− porucznik kawalerii rezerwista Tadeusz Grzegorz Wąsowski, urodził się w 1902 r. w Koluszkach, 
został zamordowany w Charkowie, 

− porucznik rezerwy Tadeusz Antoni Jagoszewski, wybitny specjalista chorób płucnych, pracował 
w szpitalu w Tuszynku, został zamordowany w Katyniu, 

− posterunkowy policji państwowej Piotr Kudrzycki, urodził się w 1886 r. w Tuszynie, został 
zamordowany w Miednoje, 

− posterunkowy Policji Państwowej Michał Sar, urodzony w 1900 r. w Tuszynie, został 
zamordowany w Miednoje 

− przodownik Policji Państwowej Józef Joachimiak, pełnił służbę na stanowisku Komendanta 
Posterunku w Tuszynie, został zamordowany w Miednoje, 

− posterunkowy Policji Państwowej Bolesław Ulański, pełnił służbę na posterunku w Tuszynie, 
został zamordowany w Miednoje,  

− starszy posterunkowy Policji Państwowej Jan Wiśniewski, urodził się w 1887 r. w Tuszynie, został 
zamordowany w Miednoje,  

− podporucznik rezerwy Henryk Szumski, zamieszkały w Różycy, został zamordowany w Miednoje,  

− aspirant Adam Kosiński, był zastępcą Komendanta Policji Państwowej w Koluszkach od 1930 r. 
do 1939 r., został zamordowany w Miednoje, 

− kapitan Teofil Brzozowski, urodził się w Koluszkach w 1896 r., został zamordowany w Katyniu. 
Pan Mateusz Jaśkiewicz dodał, że jest też Stefan Kubicz, brat jego babci, o którym do dziś 
nie wiadomo nic, prawdopodobnie znajduje się na liście białoruskiej, która jest cały czas utajniona 
po tylu latach.  

Pan Radny powiedział, że Zbrodnia Katyńska to nie tylko suche fakty, to także przeżycia, emocje 
i cierpienie rodzin. O tym właśnie mówi wystawa „Kochany Tato. Zbrodnia Katyńska z perspektywy 
rodzin” przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Wystawa z zewnętrznej 
strony opowiada o faktach, tle agresji, o tym, dlaczego zaplanowano zbrodnię. Wewnątrz wystawy 
przedstawiono cierpienia, wnętrze emocji rodzin. Dzięki zachowanym listom, które wysyłano 
z obozów, możemy poznać co żołnierze przeżywali. Wtedy 24 marca wypadała Wielkanoc, niektórzy 
zdążyli przeżyć ją jeszcze w spokoju i byli pełni nadziei. Wiadomo, że ta nadzieja wkrótce zgasła.  

Pan Mateusz Jaśkiewicz podziękował Kierownikowi Referatu Promocji Powiatu i Informacji Panu 
Tobiaszowi Puchalskiemu za zorganizowanie przyjazdu wystawy do Koluszek. Podziękowania 
skierowane zostały również do Burmistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata za udostępnienie 
miejsca na wystawę oraz do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi za użyczenie wystawy. 

Pkt 6. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, wraz 
z uzupełnieniem (załącznik nr 6 do protokołu).  
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania.  

Nie zgłoszono pytań. 
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Przewodniczący Rady Powiatu powitał Pana Burmistrza Rzgowa oraz Panią Wiceburmistrz Rzgowa. 

Pkt 7. porządku obrad – Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok”. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że na posiedzeniu Komisji „Ocenę zasobów pomocy 
społecznej za 2021 rok” (załącznik nr 7 do protokołu) bardzo szczegółowo omówiła Pani Urszula 
Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pan Przewodniczący poprosił Panią 
Dyrektor o przybliżenie zagadnienia. 
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiedziała, 
że przedstawia, jak corocznie, ocenę zasobów pomocy społecznej. Jest to wymóg ustawowy 
dotyczący wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, więc zarówno gminy i powiaty mają 
obowiązek przedstawić zasoby pomocy społecznej do 30 kwietnia danego roku. Ocenę zasobów 
przedstawia województwo. Ważne jest również to, że zasoby są oparte na wykonaniu z lat 
poprzednich, które zostały zaaplikowane przez Ministerstwo z poprzednich zasobów i stanowią obraz 
pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji na terenie powiatu. Jest to też dobry materiał 
do tego, żeby planować wszelkie projekty i strategię rozwiązywania problemów społecznych 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały „Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021 rok”. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok”. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu przyjęła „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok” jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2022-2028”. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że na posiedzeniu Komisji Pani Urszula Łużniak – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bardzo szczegółowo omówiła projekt uchwały i poprosił 
o krótkie przybliżenie tematu. 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiedziała, że Powiatowy 
Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim jest kontynuacją 
poprzedniego programu, którego okres obowiązywania zakończył się w 2021 roku i zaistniała 
konieczność opracowania tegoż programu. Program jest obowiązkowy dla jednostek, które będą 
chciały ubiegać się w przyszłości o środki z funduszy UE na rzecz osób niepełnosprawnych – można 
korzystać z celów zawartych w tym programie i opierać na nim. Program można modyfikować. Jest on 
dostosowany dla wszystkich jednostek Powiatu Łódzkiego Wschodniego pracujących na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Pkt 9. porządku obrad – Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie” przyjętego Uchwałą Nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 26 listopada 2020 r.   

Przewodniczący Rady nadmienił, że także na posiedzeniu Komisji Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Pani Małgorzata Szelest bardzo szczegółowo omówiła sprawozdanie i poprosił 
o przybliżenie tematu w kilku zdaniach.  

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pani Małgorzata Szelest powiedziała, że corocznie 
Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu 
o informacje, jakie uzyskano z Wydziałów Starostwa, szkół i placówek oświatowych, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Głównie współpraca była 
realizowana poprzez współorganizację imprez sportowych i innego rodzaju przedsięwzięć, 
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, prowadzenie zajęć w szkołach i placówkach razem z fundacjami dotyczących profilaktyki, 
pomocy psychologicznej i psychoedukacji. Realizowany był również projekt we współpracy z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach pn. „Zawodowcy w Europie”. Program 
jest realizowany również w tym roku. Mimo trudnego okresu pandemii działania w 2021 roku były 
realizowane tam, gdzie było to tylko możliwe i współpraca była rozwijana. 

Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały sprawozdanie. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie” przyjętego Uchwałą Nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
26 listopada 2020 r. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Pkt 10. porządku obrad – Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na okres 
od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających 
swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że Pani Naczelnik omówiła szczegółowo projekt uchwały 
na posiedzeniu Komisji. Zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania do projektu uchwały. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Pkt 11. porządku obrad – Przedstawienie Raportu z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”. 

Raport z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 
2022” został przedstawiony dokładnie podczas posiedzenia Komisji przez Pana Tobiasza Puchalskiego 
– Kierownika Referatu Promocji Powiatu i Informacji (stanowi załącznik nr 15 do protokołu). 
Przewodniczący zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania. 

Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, Komisja Polityki Społecznej, Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji i Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowały Raport z realizacji 
w 2021 roku „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”. 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Raportu z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu przyjęła Raport jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Pkt 12. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016-2022”. 

Projektu uchwały na posiedzeniu Komisji szczegółowo omówił Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik 
Referatu Promocji Powiatu i Informacji. Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radnych, czy są 
z ich strony zapytania do projektu uchwały. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, Komisja Polityki Społecznej, Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji i Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Pkt 13. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego 
w Łodzi. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że projekt uchwały omówiła na posiedzeniu Komisji 
Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu. Zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony 
zapytania. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
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Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Pkt 14. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji 
rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie 
zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu 
administracji rządowej wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 
w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego był omówiony na posiedzeniu Komisji. Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych, 
czy są z ich strony zapytania. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Pkt 15. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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. 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że Zarząd Powiatu w formie autopoprawki dokonał zmiany 
tytułu i treści projektu uchwały. Było to omawiane na posiedzeniu Komisji przez Panią Skarbnik. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Pkt 16. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania do projektu uchwały Rady 
Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.    

Nie było zapytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
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Uprawnionych do głosowania było 19 Radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Pkt 17. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 
Projekt uchwały przygotowany został w związku z:  

− przesunięciami pomiędzy kategoriami wydatków pomiędzy grupami „zadania statutowe” 
i „wynagrodzenia i pochodne”; 

− zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczenia 
(30m²) w budynku nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na utworzenie pracowni 
językowej” o kwotę 9.921,00 zł (przesunięcie z grupy „zadania statutowe”). 

Nie było zapytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Pkt 18. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok.  

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.    
Zmiany budżetu Powiatu wynikają z:  

− podpisania porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” w latach 2022 – 2026 i przyznania na ten cel dotacji z budżetu państwa w wysokości 
556.314,00 zł, w tym: w 2022 roku 99.000,00 zł, w 2023 roku 105.534,00 zł, w 2024 roku 
117.260,00 zł, w 2025 roku 117.260,00 zł, w 2026 roku 117.260,00 zł, 

− przyznania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 5.220,00 zł z tytułu wsparcia jednostek 
samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych 
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 
o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; przedmiotowe środki stanowią pierwszą ratę 
za okres od 24 lutego do 31 marca 2022 r., w tym dla: Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – 335,00 zł; 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach – 4.885,00 zł; 

− zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg 
powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” o kwotę 2.000.000,00 zł; źródłem 
pokrycia przedmiotowych wydatków są przychody z tytułu nierozdysponowanej nadwyżki z lat 
ubiegłych. 

 
Nie było zapytań ze strony radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 Radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-2. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Pkt 19. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej 
przez Powiat Łódzki Wschodni na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa. 

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Łódzki Wschodni 
na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
W paragrafie 1 projektu uchwały określa się zakres pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli 
Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywających na terenie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, polegającej na:  

1) tymczasowym zakwaterowaniu;  
2) zapewnieniu wyżywienia zbiorowego;  
3) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktów 

i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy;  
4) zapewnieniu edukacji w ramach jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni;  
5) zapewnieniu opieki psychologicznej;  
6) zapewnieniu pomocy prawnej i językowej;  
7) wspieraniu procesu aktywizacji obywateli Ukrainy na lokalnym rynku pracy;  
8) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania;  
9) organizowaniu procesu adaptacji i integracji obywateli Ukrainy w Powiecie Łódzkim Wschodnim 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
W paragrafie 2 jest zapis, że Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego określi formy i tryb udzielania 
pomocy, o której mowa w paragrafie 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa, zakres pomocy określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
natomiast formy i tryb udzielania pomocy określa organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego – Zarząd Powiatu.  
Na podstawie unormowania prawnego zawartego w art. 98 ww. ustawy, udzielenie pomocy jest 
możliwe od dnia 24 lutego 2022 r. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
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Pkt 20. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 

Proponuje się dokonanie zmiany w § 12 Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok, w którym określone zostały upoważnienia dla Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, mianowicie dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
 „7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej 
w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.”. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0, „nie wziął udziału w głosowaniu”-1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  

Pkt 21. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  

Ustalono termin Sesji na dzień 26 maja 2022 r.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ustalił termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 
28.04.2022 r. 

Pkt 22. porządku obrad – Zamknięcie XLIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim za obecność i zamknął obrady XLIII Sesji Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady 

Sławomir Sokołowski 


