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PROTOKÓŁ NR 202/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 6 maja 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 201/22 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych  
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o dokonanie zmiany planów finansowych na rok 2022 realizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów  
oraz po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi 
publiczne powiatowe, rozdziału 60095 Pozostała działalność.  

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XLIV/399/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 maja 2022 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych, zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2021 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonego wg stanu na dzień 
31 grudnia 2021 r., w skład którego wchodzą: 
1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zamykający się 

po stronie aktywów i pasywów sumą 36.095.269,16 zł; 
2) bilans łączny jednostek budżetowych zamykający się po stronie aktywów i pasywów 

sumą 211.889.695,02 zł; 
3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych sporządzony wg stanu  

na dzień 31 grudnia 2021 r., zamykający się wynikiem finansowym – zyskiem netto 
w kwocie 18.620.225,57 zł; 

4) łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych, wykazujące stan 
funduszu na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 185.640.950,61 zł. 

Proponuje się upoważnienie Starosty Łódzkiego Wschodniego do przekazania 
sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie 
finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 r. i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1765/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych oraz zadań 
realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego na rok 2022  – 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 1766/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2021 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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

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


