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PROTOKÓŁ NR 197/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

90 – 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, w trybie zdalnym. 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obrady odbyły się 
w trybie zdalnym. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Protokół nr 196/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E 
na terenie gminy Brójce”. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, jako Przewodniczący Komisji Przetargowej, poinformował, 
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków 
dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”, do upływu terminu  
na składanie ofert wyznaczonego przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  
i w specyfikacji warunków zamówienia nie wpłynęła żadna oferta, co stanowi przesłankę 
do unieważnienia postępowania. 

W związku z powyższym, Pan Krzysztof Pietrzko w imieniu Komisji Przetargowej  
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie przedmiotowego 
postępowania, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu unieważnił 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja odcinków  
dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie rozdysponowywania 
mienia przekazanego przez administrację rządową w ramach pomocy przeznaczonej 
na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  
tego państwa. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o upoważnienie Pana Arkadiusza Niecki – Kierownika Referatu Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa do składania oświadczeń woli, związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
rozdysponowywania mienia przekazanego przez administrację rządową w ramach 
pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem  
zbrojnym na terytorium tego państwa. Udzielenie takiego upoważnienia jest niezbędne 
w celu usprawnienia pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na udzielenie takiego upoważnienia i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która 
wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Upoważnienie jest ważne przez czas pełnienia funkcji Kierownika Referatu Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

6. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022-2025 – inicjatywa uchwałodawcza 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. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła propozycję przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022-2025, jako inicjatywa 
uchwałodawcza 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. 

W omawianym projekcie uchwały Rady zaproponowano zmianę tytułu, na następujący:  

„Uchwała 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  – 2026”. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego obejmować będzie lata 2022 – 2026.  

Zaproponowano dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego i zmiany wykazu przedsięwzięć, który obejmować będzie lata 
2022 – 2026. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2022 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.230.309,02 zł. 



str. 3 

 

Zmiany budżetu Powiatu po stronie dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu  
państwa o kwotę 535.693,00 zł;  

2) 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; 

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

4) 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;  

5) 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 z Funduszu Pomocy w wysokości 138.540,00 zł;  

6) 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;  

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

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

9) zwiększenia planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 37.000,00 zł;  
10) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej  

w Lisowicach o kwotę 19.588,00 zł;  
11) 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;  

12) zwiększenia planu pozostałych dochodów bieżących na podstawie przeprowadzonej 
analizy wykonania budżetu o kwotę 2.454,00 zł.  

Zmiany dotyczące planowanych wydatków w roku 2022 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 4.576.105,16 zł, w tym:  

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.237.478,00 zł w ramach  
wskazanych działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 33.374,00 zł, 
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b) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 11.037,00 zł, 
c) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 

o kwotę 657.172,00 zł, 
d) działu 758 Rożne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 123.044,00 zł, 
e) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 101.393,00 zł, 
f) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 260.855,00 zł, 
g) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie  

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

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.338.627,16 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) działu 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.766.739,16 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 3.345.796,14 zł.  

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2022 roku, stanowiący nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 25.664.644,66 zł.  

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2022 – 2026. Limit 
wydatków w 2022 roku został zwiększony ogółem o kwotę per saldo 3.069.477,86 zł.  

Limit wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę per saldo 2.970.477,86 zł  
w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 

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) „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy 
Brójce” – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł, 

k) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 467.904,37 zł, 

l) „Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie 
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do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
w Koluszkach” – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 561.967,00 zł.  

Pozostałe zmiany zaproponowane w wykazie przedsięwzięć wynikają z przystąpienia 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno  – Wychowawczy w Koluszkach do realizacji Programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022 – 2026 o wartości 
556.314,00 zł, finansowanego ze środków budżetu państwa z limitem wydatków  
w poszczególnych latach: w 2022 roku – kwota 99.000,00 zł, w 2023 roku – kwota 
105.534,00 zł, w 2024 roku – kwota 117.260,00 zł, w 2025 roku – kwota 117.260,00 zł, w 
2026 roku – kwota 117.260,00 zł.  

W związku z realizacją przedmiotowego Programu dokonano zwiększenia planu 
dochodów i wydatków w latach 2023 – 2025 oraz wprowadzono prognozę roku 2026. 

Prognozując dochody i wydatki roku 2026 wzięto pod uwagę wskaźnik w wysokości 2,5% 
zawarty w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do roku 2025.  

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 zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na lata 2022-2025 – inicjatywa uchwałodawcza 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, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

7. 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 
następujących zmian: 

1) zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2022 rok ogółem o kwotę 104.220,00 zł; 

2) zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok 
ogółem o kwotę 2.104.220,00 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 
104.220,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł; 

3) ustalenia deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako nadwyżka 
wydatków nad dochodami, w wysokości 25.664.644,66 zł, który sfinansowany 
zostanie nadwyżką z lat ubiegłych; 

4) zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o kwotę 
2.000.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych; 

5) 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. 
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Proponowane zmiany budżetu Powiatu wynikają z następujących okoliczności: 

1) 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,  

2) 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. Środki te stanowią pierwszą ratę za okres od dnia  
24 lutego do dnia 31 marca 2022 r.; 

3) 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 tych wydatków są przychody z tytułu 
nierozdysponowanej nadwyżki z lat ubiegłych. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 
z rekomendacją do podjęcia w tej sprawie uchwały przez Radę Powiatu. 

8. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
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 przedstawiła propozycję przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie określenia zakresu pomocy 
świadczonej przez Powiat Łódzki Wschodni na rzecz obywateli Ukrainy, w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
Zmiana w porównaniu do poprzedniej wersji projektu uchwały Rady odnosi się  
do rozdzielenia określonego zakresu 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, od kwestii upoważnienia 
Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków 
między działami klasyfikacji budżetowej. 
Propozycja udzielenia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu takiego upoważnienia 
została sformułowana w odrębnym projekcie uchwały Rady Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął 
autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu, zgodnie z omówionym 
projektem uchwały Rady Powiatu, stanowiącym załącznik nr 8 do protokołu. 
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9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła propozycję dokonania 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. 
Zmiany polegają na dodaniu pkt 7 w § 12 ww. Uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

Przedłożony projekt uchwały został przygotowany w związku z art. 111 pkt 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
zbrojnym na terytorium tego państwa, który stanowi, iż w celu realizacji zadań 
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
może upoważnić zarząd powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień  
wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą 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, z rekomendacją do podjęcia w tej sprawie 
uchwały przez Radę Powiatu. 

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 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. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym proponuje się przyjęcie  
do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik  
do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., zmieniającego uchwałę  
w sprawie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie 
zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących 
ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych–zadanie 2.4 „Wieloaspektowa 
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i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku do rozpoczęcia 
nauki w szkole oraz jego rodzinie”. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat może zawierać z organami 
administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych 
z zakresu administracji rządowej, a Rada Powiatu podejmuje uchwały w sprawie 
przyjęcia tych zadań. 
Dodała, że Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz drugi zleca Powiatowi Łódzkiemu 
Wschodniemu to zadanie. Program był realizowany w latach 2017-2021 przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach. Kolejna część będzie realizowana 
w latach 2022-2026.  
Wiodący ośrodek organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wykonuje 
pozostałe zadania wynikające z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków 
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. 

Koszty realizacji zadania dotyczącego rządowego Programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka 
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego będą finansowane przez Ministerstwo, 
które przekaże dotację celową o łącznej wysokości 556 314,00 zł w 5 transzach  
płatnych w latach 2022-2026. 
W związku z tym zasadne jest przyjęcie do realizacji przedmiotowego zadania.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą, zgodnie z omówionym projektem uchwały Rady Powiatu, stanowiącym 
załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ przedstawił informację  
z otwarcia ofert w postepowaniu pn. „Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drodze powiatowej nr 2924E w Kurowicach, ul. Rządowa", 
prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert dla zamówienia o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Wystąpiono do 3 potencjalnych wykonawców z zaproszeniem do składania ofert. 
W rezultacie w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta za kwotę, 
która mieści się w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie 
Powiatu na realizację tego zadania.  

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

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

2) Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Łódzki Wschodni na rzecz 
obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

a) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022; 

b) 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; 

c) 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. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1742/2022 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E 
na terenie gminy Brójce” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1743/2022 w sprawie składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
rozdysponowywania mienia przekazanego przez administrację rządową  
w ramach pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


