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PROTOKÓŁ NR 196/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, 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 Protokoły: Nr 186/22, Nr 193/22, Nr 194/22  
i Nr 195/22 z posiedzeń Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 
2022-2028”. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku 
z zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego „Powiatowego Programu 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim", który 
obejmował lata 2015-2021, przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu i w którym 
proponuje się przyjęcie „Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2022-2028”. 

Pani Dyrektor przypomniała, że zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych  
z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych 
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 
a) rehabilitacji społecznej, 
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 
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Założenia tego Programu opierają się głównie na środkach, jakie są przyznawane 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wg Algorytmu  
jak i środki na realizację różnego rodzaju programów celowych.  

W Programie opisano instytucje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

W Programie wyszczególniono cele główne, tj.: 
1) Wspieranie działań na rzecz zapobiegania niepełnosprawności, 
2) Umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej, 
3) Zwiększenie aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 

kulturalnym, edukacyjnym, 
4) Podniesienie poziomu rehabilitacji oraz usług medycznych prowadzonych dla osób 

niepełnosprawnych, 
5) Likwidacja barier architektonicznych, 
6) Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez system pomocy 

społecznej. 

Pani Łużniak dodała, że Program zakłada również możliwość jego modyfikacji, jeżeli 
wystąpią takie potrzeby.  

Dlatego, w związku z zakończeniem okresu obowiązywania „Powiatowego Programu 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim", obejmującego 
lata 2015-2021, konieczne jest przyjęcie Programu na kolejne lata. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w omawianej sprawie, zgodnie z treścią projektu uchwały Rady 
Powiatu, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 
 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak przedstawiła „Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021 rok”, 
która została przygotowana na podstawie danych zgromadzonych przez Powiatowe  
Centrum Pomocy Rodzinie, za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
Dane z tej Oceny umożliwiają analizę i monitorowanie występowania problemów 
społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego 
w obszarze usług społecznych. 

Informacje zawarte w przygotowanym dokumencie przedstawiają materiał poglądowy, 
który ma ułatwić władzom powiatu podejmowanie decyzji dotyczących planowania 
budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się fundamentem  
do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji. 
W tabelach i wykresach dotyczących poprzednich lat, zostały zaaplikowane dane 
udostępnione przez Ministerstwo z zasobów pomocy społecznej. 

Pani Dyrektor poinformowała, że zawarta w dokumencie prognoza na 2022 rok została 
przygotowana w oparciu o budżet Powiatu i wskaźnik inflacji. 
Do końca kwietnia Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego ma obowiązek przyjęcia  
tej Oceny. 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedstawionej ocenie, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do treści 
oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 
Dokument jest przewidziany do przedstawienia podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

6. Podjęcie decyzji w sprawie rozpatrzenia wniosku TOYA Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia 
zgody na umieszczenie przyłączy telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 2927E – Wola Rakowa, Pałczew, Wardzyn gm. Brójce. 
(referowała p. Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pani Agnieszka Kubica – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska poinformowała o wystąpieniu firmy TOYA Sp. z o.o. o wyrażenie 
zgody na lokalizację przyłączy telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej 
nr 2927E – Wola Rakowa, Pałczew, Wardzyn gm. Brójce, na odcinku około 5 km. 

W odniesieniu do tego zagadnienia, Pani Naczelnik poinformowała, że jest to trzeci 
wniosek tej firmy, dwa pierwsze zostały rozpatrzone odmownie (ze względu na zamiar 
poprowadzenia tych przyłączy pod drogą, która po przebudowie jest objęta gwarancją), 
dlatego, dla zabezpieczenia interesów Powiatu, istnieje potrzeba uzyskania gwarancji  
od 4 gwarantów (wykonawców przebudowy tej drogi), przed wydaniem zgody na zajęcie 
pasa drogowego. W związku z tym, przygotowano projekt decyzji administracyjnej, 
dotyczącej rozpatrzenia wniosku firmy TOYA Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody  
na umieszczenie przyłączy telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej  
nr 2927E – Wola Rakowa, Pałczew, Wardzyn gm. Brójce. 
Projekt decyzji, stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu rozpatrzył  
wniosek TOYA Sp. z o.o. i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na umieszczenie przyłączy 
telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2927E – Wola Rakowa, 
Pałczew, Wardzyn gm. Brójce ustalając sposób i warunki lokalizacji urządzenia w pasie 
drogowym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece 
Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze 
powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 

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

Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska, jako Przewodniczący Komisji Przetargowej, poinformował, 
że w postępowaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej  
nr 1150E w gminie Nowosolna", do upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 
10 marca 2022 roku do godz. 09:00, wyznaczonego przez zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, zostały złożone 4 oferty. 

Komisja przetargowa po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami ustaliła, że ceny 
zaproponowane w dwóch złożonych ofertach są rażąco niskie, dlatego zwrócono się  
do tych wykonawców z wezwaniem o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.  
Wyjaśnienie złożył tylko jeden wykonawca INSTYLE Dorota Danielczyk, które wyjaśnienie 
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zamawiający uznał, natomiast wykonawca SKI – BUD Jakub Bogucki, nie odpowiedział 
na wezwanie zamawiającego. W wyniku wezwania INSTYLE Dorota Danielczyk  
na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, wykonawca złożył nieodpowiednie 
dokumenty, dlatego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień 
publicznych zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty INSTYLE Dorota Danielczyk. 

Dodatkowo zamawiający zwrócił się do wszystkich wykonawców z wnioskiem  
o przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 6 maja 2022 r. 

W odpowiedzi na ten wniosek zamawiającego, wykonawcy INSTYLE Dorota Danielczyk  
i Pracownia Usług Projektowo Budowlanych „Tomex" Tomasz Zakrzewski wyrazili  
zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem, że INSTYLE  
Dorota Danielczyk nie przedłużyła okresu ważności wadium, natomiast wykonawcy:  
SKI – BUD Jakub Bogucki oraz SALTOR SPÓŁKA CYWILA Karolina Kobos, Ewelina Wielgo,  
nie odpowiedzieli na wniosek zamawiającego. 

W związku z powyższym, Pan Pietrzko w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił  
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o odrzucenie poniższych ofert: 
1) SKI – BUD Jakub Bogucki, 43-300 Bielsko – Biała na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 

w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
2) INSTYLE Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń, 95-020 Andrespol na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych; 
3) SALTOR SPÓŁKA CYWILA Karolina Kobos, Ewelina Wielgo, 25-516, Kielce 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12. 
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu odrzucił oferty  
3 oferentów w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Budowa przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica” w ramach zadania  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna”. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

8. 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. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych omówiła 
zagadnienia ujęte w sprawozdaniu 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. 
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Określone w Programie zadania publiczne w 2021 roku były realizowane poprzez: 
1) dofinansowanie ze środków Powiatu kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Koluszkach w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, 

2) wspólne z organizacjami rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 
planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb, 

3) organizowanie imprez m. in. sportowych i kulturalno – promocyjnych dotyczących 
Powiatu, 

4) aktualizowanie witryny internetowej Powiatu w zakładce dotyczącej organizacji 
pozarządowych, 

5) sprawowanie patronatu przez Starostę Łódzkiego Wschodniego nad konkursami  
i zawodami, związanymi z realizacją zadań, o których mowa w Rozdziale 6. 
niniejszego programu (w tym m.in. pomoc w ich organizacji i fundowanie nagród),  

6) współorganizowanie z organizacjami różnych przedsięwzięć zmierzających 
do realizacji zadań, o których mowa w Rozdziale 6. Programu.  

Pani Szelest dodała, że wszystkie cele zawarte w Programie zostały zrealizowane. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, które stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią 
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. 

Sprawozdanie planowane jest do przedstawienia podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  
na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu, 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 odnosi się do treści załącznika nr 1 i polega na zaktualizowaniu danych jednej 
z aptek, w związku z informacją otrzymaną od Zarządu firmy Marcinkowscy sp. z o.o. 
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Pasaż Ursynowski 9, o zmianie  
od stycznia 2022 roku godzin pracy aptek ogólnodostępnych mieszczących się 
w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 54 i przy ul. Głowackiego 20 w tzw. zwykłych 
warunkach. Zmiana polega na skróceniu czasu pracy aptek w dni powszednie  
z 8.00-21.00 na 8.00-16.00 oraz w soboty z 8.00-19.00 na 8.00-16.00. 
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Burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
pozytywnie zaopiniowali i nie wnieśli uwag do przedstawionego im projektu uchwały 
Rady Powiatu, uwzgledniającego powyższe zmiany. Prezydium Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Łodzi pozytywnie zaopiniowało przedmiotowy projekt uchwały. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w omawianej sprawie, zgodnie z treścią projektu uchwały Rady 
Powiatu, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach 
w sprawie przyznania w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od września do grudnia 
5 godzin tygodniowo zajęć metodą integracji sensorycznej w Poradni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach z prośbą o przyznanie w roku szkolnym 
2022/2023 w okresie od września do grudnia 5 godzin tygodniowo zajęć metodą 
integracji sensorycznej w Poradni, z możliwością zwiększenia o kolejne 5 godzin 
tygodniowo od stycznia 2023 roku. 

Wskazano, że w ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie i potrzeba prowadzenia 
terapii metodą integracji sensorycznej. Obecnie tą formą terapii objętych jest 5 dzieci 
w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a oczekujących na terapię jest 30 klientów, dlatego 
Pani Dyrektor wystąpiła o przyznanie dodatkowych godzin. Szacowany koszt przyznania 
dodatkowych godzin tych zajęć w okresie 4 miesięcy wyniesie około 5 200 zł. 

Kopia pisma w omawianej sprawie, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie 
przyznania w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od września do grudnia 5 godzin 
tygodniowo zajęć metodą integracji sensorycznej w Poradni. 

Ewentualne zwiększenie ilości godzin tych zajęć o kolejne 5 godzin tygodniowo  
od stycznia 2023 roku, będzie rozpatrywane w późniejszym terminie. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w sprawie sposobu 
organizacji zajęć w zakresie przygotowania do kierowania pojazdem silnikowym 
oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy w zakresie kategorii B, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami w Branżowej Szkole I Stopnia  
w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść pisma Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  
w Koluszkach w sprawie sposobu organizacji zajęć w zakresie przygotowania  
do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy  
w zakresie kategorii B, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami  
w Branżowej Szkole I Stopnia w Koluszkach. 

Zagadnienie dotyczy konieczności prowadzenia ww. zajęć zgodnie z podstawą 
programową kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zatrudnienia 
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osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia tych zajęć oraz przeznaczenia 
na ten cel środków finansowych. 
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w wyniku reformy systemu oświaty, dotyczącej 
likwidacji gimnazjów, do szkół ponadpodstawowych trafili uczniowie młodsi, 14-letni, 
którzy uczęszczając do klasy trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia, mają 17 lat. 
Dodała, że zgodnie z podstawą programową, ci uczniowie muszą posiadać 
przygotowanie do kierowania pojazdem silnikowym i do egzaminu państwowego na 
prawo jazdy w zakresie kategorii B. Pani Szelest poinformowała, że dotychczas takie 
przygotowanie było świadczone przez firmę zewnętrzną, tzn. szkołę nauki jazdy, której 
ZS nr 1 płaciła za kursy tych uczniów.  

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, do takiego kursu 
może przystąpić osoba pełnoletnia, która posiada założony profil kandydata  
(profil kierowcy wydawany jest przez wydział komunikacji tylko osobom pełnoletnim.) 
W związku z tym, powstaje problem związany z pięciorgiem młodzieży, która będąc  
w trzeciej klasie Branżowej Szkoły I Stopnia nie ukończy jeszcze 18 roku życia. 

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, jeżeli to kształcenie odbywa się w ramach 
uczęszczania do szkoły, muszą być spełnione takie same warunki jak w przypadku 
przygotowania do kierowania pojazdem w szkole nauki jazdy. 
Zatem, kształcenie w tym zakresie w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach,  
powinno również zostać zarejestrowane w Wydziale Komunikacji i Transportu,  
posiadać: odpowiedni pojazd do nauki jazdy, dostęp do placu manewrowego, 
zatrudniać osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
(jako nauczyciel lub osoba niebędąca nauczycielem zgodnie z art. 15 ustawy Prawo 
oświatowe) i lekarza lub ratownika medycznego oraz odpowiednio wyposażoną salę 
wykładową. 

Szacowany koszt prowadzenia tych zajęć w 2022 roku wyniesie około 14 000 zł  
(dla potrzeb 5 nieletnich uczniów kończących w tym roku szkolnym naukę w zawodzie: 
mechanik pojazdów samochodowych). W budżecie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach  
na szkolenie tych uczniów zaplanowano kwotę 9 500 zł. 

Dyskutowano na temat sposobu funkcjonowania zajęć w ramach struktury Zespołu Szkół 
nr 1 w Koluszkach i czasu, w którym prowadzone będą zajęcia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w sprawie sposobu 
organizacji zajęć w zakresie przygotowania do kierowania pojazdem silnikowym  
oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy w zakresie kategorii B, zgodnie  
z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami w Branżowej Szkole I Stopnia  
w Koluszkach. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego  
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe realizowane w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach na rok szkolny 2022/2023. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie dziecka  
z terenu powiatu tomaszowskiego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe 
realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach na rok 
szkolny 2022/2023. 
W przypadku wyrażeniu zgody Zarządu, byłaby to kontynuacja realizacji zajęć.  
Obecnie w SOSW w Koluszkach funkcjonują dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, 
zatem nie ma przeciwwskazań do przyjęcia tego dziecka na zajęcia zespołowe, 
na kolejny okres czasu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie 
przyjęcia dziecka z terenu powiatu tomaszowskiego na zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze zespołowe realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Koluszkach, na rok szkolny 2022/2023. 

13. Przedstawienie informacji o prowadzonych negocjacjach dotyczących wykupu działek 
przy ul. Głównej w gminie Nowosolna. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
poinformował, że Wójt Gminy Nowosolna wystąpił do Starostwa Powiatowego w Łodzi 
o zajęcie stanowiska w sprawie zakresu prac projektowych dla potrzeb prowadzenia 
inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1186E  
na odcinku od Janowa do Kalonki i informacje na temat procesu „pozyskiwania”  
na własność Powiatu działek należących do osób fizycznych. 

Szczegółowa informacja przedstawiona przez Pana Naczelnika dotyczy możliwości 
pozyskiwania przez Powiat Łódzki Wschodni nieruchomości (aktem notarialnym)  
z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej ul. Głównej w gminie Nowosolna. 

Sprawa dotyczy 23 działek prywatnych w 3 obrębach na terenie gminy Nowosolna, 
zlokalizowanych przy ulicy Głównej. 

Do właścicieli tych nieruchomości wysłano zaproszenia w celu omówienia możliwości 
przejęcia przedmiotowych nieruchomości na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Na zaproszenia odpowiedziało 14 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy  
i w rezultacie tylko właściciele 4 działek pozytywnie odnieśli się do możliwości  
zawarcia ugody w zakresie przejęcia nieruchomości przez Powiat Łódzki Wschodni. 

W przypadku pozostałych 9 nieruchomości wystąpiły poważne trudności zgłaszane  
przez właścicieli, dotyczące przejęcia tych działek przez Powiat w trybie negocjacji. 

W związku z tym, w zaistniałej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem jest 
zastosowanie procedury wywłaszczenia tych nieruchomości w ramach tzw. specustawy, 
tzn. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Taka propozycja została przedstawiona w projekcie odpowiedzi na pismo Wójta Gminy 
Nowosolna. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
do proponowanej treści odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Nowosolna. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup  
materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji wystąpił  
do Zarządu Powiatu z prośbą o przeznaczenie z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 roku środków finansowych do kwoty 4 000,00 zł na zakup  
i dostawę materiałów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Materiały promocyjne posłużą m.in. jako nagrody/upominki dla uczestników imprez 
wydarzeń promowanych, współfinansowanych przez Powiat Łódzki Wschodni 
lub objętych patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 

Środki finansowe na ten cel zostaną przeznaczone z Działu 750 Administracja publiczna, 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na przeznaczenie środków finansowych w proponowanej kwocie na zakup materiałów 
promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Zarząd podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLIII Turnieju Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym. 

 (referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski, w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji 
powiatowych XLIII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanego  
przez Komendę Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Turniej odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 roku na terenie Miejsko – Gminnego 
Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Koluszkach. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w celu realizacji  
tego zadania przeznaczyć środki finansowe do kwoty 1 000 zł na zakup nagród  
dla dwóch zwycięskich drużyn. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych 
XLIII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i podjął w tej sprawie uchwałę,  
która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

 (referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 
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Pan Tobiasz Puchalski omówił zagadnienia opisane w Raporcie z realizacji w 2021 roku 
„Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”, która  
jest jednym z dokumentów strategicznych Powiatu i została przyjęta uchwałą  
Nr XVI/189/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 grudnia 2015 roku. 

Pan Kierownik przypomniał, że Strategia jest dokumentem, określającym cele 
i kierunki polityki rozwoju Powiatu i dodał, że zgodnie z jej zapisem, Rada Powiatu 
przynajmniej raz w roku otrzymuje raport z realizacji Strategii, aby zrealizować cele 
strategiczne i związane z monitoringiem. 

Raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  
i został przygotowany na podstawie informacji oraz danych źródłowych otrzymanych  
od poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi, 
powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży, dotyczących zadań 
zrealizowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 roku. 

Pan Puchalski nadmienił, że w przygotowanym opracowaniu zostały wskazane  
działania w podziale na zadania strategiczne i operacyjne, poprzez które były 
realizowane w tym okresie cele Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na lata 2015 – 2022. Dodał, że do najbardziej dynamicznych działań podejmowanych 
w 2021 roku można zaliczyć m.in.: inwestycje związane z infrastrukturą drogową, 
pomocą społeczną, rozwojem szkolnictwa poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej,  
a także zapobieganie bezrobociu i wspieranie aktywności zawodowej. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Przedłożony dokument stanowi załącznik nr 14 do protokołu i zostanie przedstawiony 
podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”. 

 (referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu, w którym 
zaproponowano przyjęcie aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2016 – 2022”, przyjętego uchwałą Nr XXVII/342/2016 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 września 2016 roku. 

Pan Kierownik nadmienił, że Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem służącym 
wdrażaniu założeń dotyczących rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który  
jako planistyczny dokument wdrożeniowy wskazuje działania zmierzające do realizacji 
celów strategicznych, operacyjnych oraz zadań uwzględnionych w Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

Wprowadzenie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego ma na celu dostosowanie zapisów 
niniejszego dokumentu do budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz do planów 
inwestycyjnych Powiatu określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Zaproponowane zmiany pod względem rzeczowym i finansowym dotyczą zadań 
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2016 – 2022. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w Statucie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały 
Rady Powiatu, w którym zaproponowano dokonanie zmian w Statucie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LIV/723/2010 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nadania Statutu 
Starostwu Powiatowemu w Łodzi. Proponowana zmiana jest związana z likwidacją 
zamiejscowego stanowiska pracy Wydziału Architektury i Budownictwa w Rzgowie. 

W związku z tym, zaistniała potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
do proponowanej treści projektu uchwały Rady Powiatu, uwzględnionej w załączniku  
nr 16 do protokołu. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. 

19. 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 25.000,00 zł  
w zakresie zadań zleconych.  

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 754 Bezpieczeństwu publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziału 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022 (dotyczy: KP PSP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1734/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 kwietnia 
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 
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zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów  
w zakresie zadań zleconych oraz zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach  
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (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 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 
Technika, rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80195 Pozostała 
działalność.  

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19 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: ZS nr 1). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1736/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 kwietnia 
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 Zespołu Szkół nr 1  
w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 
Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 20 do protokołu. 
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23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022 (na podstawie wniosku: Dyrektora PCPR, 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 następujących działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:  
1) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe; 
2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 

rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  
i ośrodki interwencji kryzysowej; 

3) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 
Powiatowe urzędy pracy. 

Zmiany, o których mowa dotyczą 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: 
1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu. 

24. 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: PCPR, PUP Łódź-Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1738/2022 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 kwietnia 
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 planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik 
nr 22 do protokołu. 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostek: KP PSP, ZS nr 2). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2022 po stronie wydatków dla: 
1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
2) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej:  
1) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku: 
1) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 oraz zmian w wykazie 
przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, przedstawionych w załącznikach  
do Uchwały Nr XXXIX/354/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2022 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.115.052,02 zł. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększającej o kwotę 524.656,00 zł plan dotacji 
celowych z budżetu państwa; 

2) rozliczenia dofinansowania zadań realizowanych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych, w tym ze środków:  
a) Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych–zmniejszenie o 26.652,48 zł; 
b) stanowiących pomoc finansową z gmin – zwiększenie o 58.652,00 zł; 



str. 15 

 

3) zwiększenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Andrespol na realizację  
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi 
powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” o kwotę 
25.900,50 zł; 

4) Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Skarbem 
Państwa – Wojewodą Łódzkim w sprawie warunków wykonania polecenia 
Wojewody Łódzkiego dotyczącego organizacji, w lokalizacjach wskazanych 
Wojewodzie Łódzkiemu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej 
dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od dnia  
24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przyznania 
środków w wysokości 138.540,00 zł;  

5) umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie przy pomocy środków  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez 
Powiat Łódzki Wschodni, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej 
w kwocie 124.914,00 zł;  

6) przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań przez Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

7) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 
Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 110.000,00 zł;  

8) zwiększenia planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 37.000,00 zł; 

9) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej  
w Lisowicach o kwotę 19.588,00 zł; o zwiększenia planu pozostałych dochodów 
bieżących na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu o kwotę 
2.454,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 2.460.848,16 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.122.221,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej:  
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 33.374,00 zł, 
b) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 657.172,00 zł, 
c) działu 758 Rożne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 123.044,00 zł, 
d) działu 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 2.827,00 zł, 
e) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 260.855,00 zł, 
f) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  

o kwotę 106.691,00 zł, 
g) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł, 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.338.627,16 zł w ramach poniższych 
działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 766.739,16 zł, 
b) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 9.921,00 zł, 
c) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza–zwiększenie o kwotę 561.967,00 zł. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu  
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.345.796,14 zł.  
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Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2022 roku, który stanowi  
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 23.664.644,66 zł. 

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w roku 2022. Limit wydatków 
w 2022 roku został zwiększony o kwotę per saldo 970.477,86 zł w związku z realizacją 
zadania inwestycyjnego: 
a) „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg  

nr 2912E/1130E w Stróży” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 245,55 zł, 
b) „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie  

gm. Andrespol” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.705,15 zł, 
c) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej  

w Wiśniowej Górze” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 42.669,55 zł, 
d) „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu  

gm. Brójce” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.706,00 zł, 
e) „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie 

gm. Koluszki” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.705,27 zł, 
f) „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

w Gałkowie Małym” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 245,90 zł, 
g) „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu 

Dolnym gm. Nowosolna” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.705,27 zł, 
h) „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance 

gm. Nowosolna” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.705,27 zł, 
i) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie 

cmentarza w Starej Gadce” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.705,55 zł, 
j) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

Nowosolna” – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 467.904,37 zł;  
k) „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie  

do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
w Koluszkach”  – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 561.967,00 zł. 

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 podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025, zgodnie z treścią projektu uchwały Rady 
Powiatu, który stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2022. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022, w którym zaproponowano  
dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2022 rok ogółem o kwotę 590.396,02 zł, poprzez zwiększenia dochodów bieżących  
o kwotę 532.496,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 57.900,02 zł.  
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Ponadto, zaproponowano dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok ogółem o kwotę 1.936.192,16 zł, poprzez 
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 607.486,00 zł i wydatków majątkowych  
o kwotę 1.328.706,16 zł.  

W ramach niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu, zaproponowano: 

1) ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako nadwyżki 
wydatków nad dochodami, w wysokości 23.664.644,66 zł, który zostanie 
sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych; 

2) dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
o kwotę 1.345.796,14 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych; 

3) dokonanie następujących zmian: 
a) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 

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

w 2022 r., 
c) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 

roku, 
d) planu rezerw celowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 r. 
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. 

Zaproponowano dokonanie zmiany zestawienia obejmującego dochody pozyskane 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w 2022 r., 
przedstawionego w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/355/2021 Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności:  

1) rozliczenia dofinansowania zadań realizowanych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych, w tym:  

a) ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – zmniejszenie o kwotę 
26.652,48 zł;  

b) ze środków stanowiących pomoc finansową z gmin – zwiększenie o kwotę 
58.652,00 zł, w tym: 

 Gmina Andrespol – zwiększenie o kwotę 30.712,00 zł; 

 Gmina Koluszki – zmniejszenie o kwotę 17.412,00 zł;  

 Gmina Nowosolna – zwiększenie o kwotę 24.829,00 zł;  

 Gmina Rzgów – zwiększenie o kwotę 20.523,00 zł;  

2) zwiększenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Andrespol na realizację  
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia  
drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”  
o kwotę 25.900,50 zł;  

3) Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Skarbem 
Państwa–Wojewodą Łódzkim w sprawie warunków wykonania polecenia  
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Wojewody Łódzkiego dotyczącego organizacji, w lokalizacjach wskazanych 
Wojewodzie Łódzkiemu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej 
dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od dnia  
24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przyznania 
środków w wysokości 138.540,00 zł;  

4) umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie przy pomocy środków  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez 
Powiat Łódzki Wschodni, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej 
w kwocie 124.914,00 zł;  

5) przyznania pomocy finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 
100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań przez Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 

6) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 
Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi o kwotę 110.000,00 zł;  

7) zwiększenia planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 37.000,00 zł; 

8) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej  
w Lisowicach o kwotę 19.588,00 zł;  

9) darowizny w wysokości 1.066,00 zł otrzymanej przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 
na zorganizowanie dowozu uczniów ze szkół podstawowych na Dni Otwartych Drzwi 
w Zespole oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków  
na rachunku bankowym Zespołu o kwotę 4,00 zł;  

10) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.384,00 zł z tytułu:  
a) opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających do długości 24m – 

zwiększenie o kwotę 510,00 zł; 
b) kar pieniężnych od osób fizycznych, m.in. za niezarejestrowanie pojazdu 

z UE oraz niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu krajowego w terminie 
określonym ustawą  – zwiększenie o kwotę 500,00 zł; 

c) zwrotu części kwoty ubezpieczenia samochodu osobowego przejętego 
postanowieniem sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – zwiększenie o kwotę 374,00 zł.  

Uwzględnione w niniejszym projekcie uchwały Rady Powiatu zmiany budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków obejmują:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 607.486,00 zł w ramach:  

a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 33.374,00 zł 
z przeznaczeniem na: zwiększenie planu dotacji dla Gminy Tuszyn na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych, niewykorzystanej w 2021 roku – kwota 
33.000,00 zł oraz na realizację zadań statutowych – kwota 374,00 zł;  

b) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 138.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację Porozumienia 
zawartego z Wojewodą Łódzkim dotyczącego organizacji, w lokalizacjach 
wskazanych Wojewodzie Łódzkiemu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki 
psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, 
które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
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c) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.070,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych;  

d) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 144.502,00 zł, w tym: 

 zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków w wysokości 
124.914,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenie 
domów pomocy społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – 
zwiększenie o kwotę 22.934,00 zł i Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze – zwiększenie o kwotę 101.980,00 zł;  

 zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach  
w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez DPS 
o kwotę 19.588,00 zł;  

e) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  
o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z przyznaniem pomocy 
finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego;  

f) działu 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem  
na wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych;  

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.328.706,16 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę per saldo 766.739,16 zł  
w związku z:  

 rozliczeniem zadań realizowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa  
ruchu pieszych – zmniejszenie o kwotę 59.393,51 zł, 

 zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania: „Wykonanie 
ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” o kwotę 467.904,37 zł, 

 wprowadzeniem do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E – ul. Dolnej 
w Kraszewie, gm. Andrespol” – projekt w wysokości 30.000,00 zł, 

 realizacją zadania inwestycyjnego pn. „„Budowa kanalizacji deszczowej  
i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, 
gm. Andrespol” i zmianą źródeł finansowania (50/50), 

 zwiększeniem planu dotacji dla gmin o kwotę 328.228,30 zł; 

b) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza–zwiększenie o kwotę 561.967,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 
budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów 
obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach”.  

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 1.345.796,14 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2022, zgodnie z treścią projektu uchwały Rady Powiatu, który stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu. 
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28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2022. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022, w którym zaproponowano dokonanie 
zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok  
oraz zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w 2022 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 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. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku 
ze wskazanymi poniżej okolicznościami:  
1) z rozliczeniem i wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 

przesunięciem kwoty 2,00 zł z grupy „zadania statutowe” do grupy „wynagrodzenia 
i pochodne”;  

2) z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego o przesunięcie kwoty w wysokości 593,00 zł z grupy 
„wynagrodzenia i pochodne” do grupy „zadania statutowe”, w związku ze wzrostem 
czynszu za wynajmowany lokal;  

3) zwiększeniem o kwotę 9.921,00 zł 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 ” (przesunięcie  
z grupy „zadania statutowe”) . 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022, zgodnie z treścią projektu uchwały Rady Powiatu, który stanowi  
załącznik nr 26 do protokołu. 

29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zakresu pomocy 
świadczonej przez Powiat Łódzki Wschodni na rzecz obywateli Ukrainy, w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie inicjatywy 
uchwałodawczej w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat 
Łódzki Wschodni na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostka samorządu 
terytorialnego – organ stanowiący z własnej inicjatywy, w zakresie posiadanych 
środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 
ww. ustawy. 

Dlatego przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano 
określenie zakresu tej pomocy, która miałaby polegać na: 
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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 celu realizacji tych zadań, proponuje się upoważnienie Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między 
działami klasyfikacji budżetowej.  

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego określi formy i tryb udzielania tej pomocy.  

Zaproponowano, aby uchwała wchodziła w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r. i podlegała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w omawianej sprawie, zgodnie z treścią projektu uchwały Rady 
Powiatu, który stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania umową darowizny mienia ruchomego 
otrzymanego w postaci darowizny od Spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. gminom z terenu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referował p. Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu ZKiB) 

Pan Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  
wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy  
darowizny na przekazanie gminom: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów  
i Tuszyn, towarów przemysłowych stanowiących mienie ruchome Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, otrzymane od Spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. 

Darowizna w postaci pościeli i ręczników ma zostać przeznaczona przez gminy 
na rzecz wsparcia osób z Ukrainy, dotkniętych kryzysem uchodźczym powstałym  
w wyniku wojny rosyjsko –ukraińskiej, korzystających z zakwaterowania na terenie 
danej gminy. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na przekazanie umową darowizny mienia ruchomego otrzymanego w postaci darowizny 
od Spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. gminom z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i podjął 
w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 28 do protokołu. 

Szczegółowy wykaz mienia przekazywanego do gmin i wzór umowy darowizny, stanowią 
załączniki do uchwały. 
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31. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR, przedstawiła informacje na temat  
środków finansowych w wysokości 124.914,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej (występowano o środki 
finansowe w kwocie 600 tys. zł); 

2) Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS poinformowała o konflikcie  
ze stowarzyszeniem z terenu gminy Nowosolna, który powstał w wyniku skargi 
złożonej przez jednego z członków zarządu tego stowarzyszenia. W ramach 
sprawowanego nadzoru nad stowarzyszeniami Starosta Łódzki Wschodni wystąpił 
do sądu o likwidację stowarzyszenia. 

3) Pani Szelest poinformowała również o dzieciach uchodźców z Ukrainy, 
uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach oraz o możliwościach 
utworzenia oddziału przygotowawczego dla dzieci uchodźców.  

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni dodała, że od dnia 11 kwietnia 
2022 r. wszystkie powiaty miały otrzymać środki finansowe na dzieci pochodzące  
z Ukrainy, które pobierają naukę w szkołach i przedszkolach, ujętych w Systemie 
Informacji Oświatowej. 

4) Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z lokat wolnych środków budżetowych  
za I kwartał 2022 roku. 

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. były założone 4 lokaty. 

Z oprocentowania tych lokat uzyskano dochody na kwotę 59 301,36 zł. 

Ponadto, od dnia 28 marca 2022 r. na okres 1 miesiąca zostały założone  
dwie lokaty, z których planowany do osiągnięcia dochód jest oszacowany na kwotę 
54 356,16 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, które  
wraz z ewidencją lokat terminowych w latach 2016-2021, stanowi załącznik nr 29 
do protokołu. 

5) Pan Starosta złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 

2) Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek TOYA Sp. z o.o. i podjął decyzję o wyrażeniu zgody  
na umieszczenie przyłączy telekomunikacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej  
nr 2927E – Wola Rakowa, Pałczew, Wardzyn gm. Brójce ustalając sposób i warunki 
lokalizacji urządzenia w pasie drogowym. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią 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. 

4) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie przyznania w roku szkolnym 2022/2023  
w okresie od września do grudnia 5 godzin tygodniowo zajęć metodą integracji 
sensorycznej w Poradni. 

5) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach 
w sprawie sposobu organizacji zajęć w zakresie przygotowania do kierowania 
pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy w zakresie 
kategorii B, zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami w Branżowej  
Szkole I Stopnia w Koluszkach. 

6) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przyjęcia dziecka z terenu powiatu 
tomaszowskiego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe realizowane 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, na rok szkolny 
2022/2023. 

7) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o prowadzonych negocjacjach dotyczących 
wykupu działek przy ul. Głównej w gminie Nowosolna. 

8) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią Raportu z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwoju 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”. 

9) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2022-2028”; 

b) w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi; 
c) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 

31.12.2022 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją 
siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego; 

d) w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2016 – 2022”; 

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

f) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022; 
g) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022; 
h) w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Łódzki Wschodni 

na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  
tego państwa. 
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10) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1731/2022 w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przepustu żelbetowego 
na rzece Moszczenica” w ramach zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

b) Nr 1732/2022 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów 
promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

c) Nr 1733/2022 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLIII Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

d) Nr 1734/2022 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 X   

 5 głosów „za”. 

e) Nr 1735/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2022 (dotyczy: KP PSP) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

f) Nr 1736/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

g) Nr 1737/2022 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: ZS nr 1)  
– uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

h) Nr 1738/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2022 (na podstawie wniosku: Dyrektora PCPR, 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 X   

 5 głosów „za”. 

i) Nr 1739/2022 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: PCPR, 
PUP Łódź-Wschód) – 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 X   

 5 głosów „za”. 

j) Nr 1740/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2022 (dotyczy jednostek:  
KP PSP, ZS nr 2) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

k) Nr 1741/2022 w sprawie przekazania umową darowizny mienia ruchomego 
otrzymanego w postaci darowizny od Spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. gminom z terenu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz …………...……...………………….. 


