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

która odbyła się w dniu 26 maja 2022 r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:00 i trwała do godziny 12:40.  
Skład Rady Powiatu – 19 radnych.  
Obecnych – 19 radnych.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

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

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

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji w chwili 
obecnej bierze udział 18 radnych i obrady są prawomocne. Imienny wykaz głosowania radnych 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady przywitał osoby uczestniczące w Sesji.  

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

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad.  

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 
2021 (druk nr 1, referuje Pani Urszula Łużniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie).  

6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok” – debata (druk 
nr 2).   

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum 
zaufania (druk nr 3). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 (druk nr 4):  
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a) przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok, 

b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,  
c) dyskusja, 
d) głosowanie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 (druk nr 5):  
a) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021, 
b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

za rok 2021,  
c) przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonej 

na dzień 31.12.2021 roku,  
d) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania 
budżetu za 2021 rok, 

e) przedstawienie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego,  

f) dyskusja, 
g) głosowanie. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2021 rok (druk nr 6):  
a) przedstawienie wniosku oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2021 rok, 

b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok, 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat projektu uchwały w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok, 

d) dyskusja, 
e) głosowanie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2022 – 2028 (druk nr 7, referuje Pani Urszula Łużniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2022 – 2026 (druk nr 8, referuje Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik 
Powiatu). 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa 
dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach” w formie weksla in blanco (druk nr 10, referuje Pani Barbara Ignatowska – 
Skarbnik Powiatu).  

15. Wnioski, oświadczenia Radnych i sprawy różne. 

16. Zamknięcie XLV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XLIV/2022 z XLIV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami (załącznik nr 3 
do protokołu).  
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania.  

Nie zgłoszono pytań. 

Pkt 5. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach za rok 2021. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały w sprawie 
oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 2021 bardzo szczegółowo 
omówiła Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pan 
Przewodniczący zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony jakieś zapytania. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 

Pan Starosta stwierdził, że w przyszłym roku będzie oceniana działalność dwóch warsztatów terapii 
zajęciowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach oraz o Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Wisienka”, który został uruchomiony w Wiśniowej Górze w tym roku. 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiedziała, że Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Wisienka” działa od 1 marca 2022 r. Gdy placówka zostanie w pełni wyposażona, 
Państwo Radni zostaną zaproszeni, żeby zobaczyć, jak Warsztat działa.  

Pan Starosta dodał, że Warsztat powstał z dawnych budynków administracyjnych Dom Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze. Zostały utworzone dwa obiekty – Dzienny Dom Pomocy oraz 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Wisienka”. Jest się czym pochwalić i tu duże słowa uznania Pan Starosta 
skierował dla służb, dla Pani Dyrektor Ewy Wawrzonek oraz dla Pani Dyrektor Urszuli Łużniak i osób, 
które dołożyły wszelkich starań, by te jednostki mogły powstać.  

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Pan Starosta podziękował Pani Jolancie Truszczyńskiej, która prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach i poprosił, aby powiedziała, co udało się jej zrobić w ostatnim czasie – sieć 
komputerową, doposażenie stołówki i inne zadania, bo to jest naprawdę godne uznania. WTZ 
mieści się w siedzibie, która nadaje się do gruntownego remontu. Warunków dobrych tam nie ma 
i to, co Pani Dyrektor robi naprawdę zasługuje na słowa uznania i szacunek. Pan Starosta serdecznie 
podziękował Pani Dyrektor.  
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Pani Jolanta Truszczyńska – Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach podziękowała Panu 
Staroście za bardzo miłe słowa, Pani Dyrektor PCPR-u za wszelką pomoc i Państwu Radnym 
za przyjęcie sprawozdania. Pani Dyrektor powiedziała, że WTZ realizował projekt na ponad 122 tys. zł, 
w tym osieciowanie komputerowe całego Warsztatu, komputery, tablica multimedialna. Druga część 
projektu to jest wyposażenie i remont kuchni.  
Pani Kierownik zaprosiła Radnych, aby obejrzeli Warsztat. Warunku nigdy nie będą idealne, ale chodzi 
o to, że grupa 50 osób niepełnosprawnych z przyjemnością tu przyjeżdża i traktują to miejsce jak 
drugi dom.  W tym roku napisany został nowy projekt o dodatkowy samochód oraz wymianę szaf 
na korytarzu.  
Pani Kierownik podziękowała Państwu Radnym, całemu Zarządowi, Pani Dyrektor i wszystkim 
ludziom, którzy współpracują z Warsztatem, tworząc domową atmosferę, że chcą pomagać. Nawet 
trudne sprawy wspólnie udaje się załatwić. To jest pomoc dla ludzi niepełnosprawnych i dla 
opiekunów tych uczestników, którzy się rozwijają, spełniają swoje marzenia, czują się prawdziwymi 
obywatelami. 

Pkt 6. porządku obrad –  Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za 2021 rok” – debata. 

Przedstawiony „Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok” stanowi załącznik nr 6 
do protokołu.  

Na wstępie Pan Sławomir Sokołowski – Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że ustawodawca 
w art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym wprowadził obowiązek sporządzenia Raportu o stanie 
powiatu. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego na czele z Panem Starostą Andrzejem Opalą 
przygotował ten Raport w ustawowym terminie, który określony jest do dnia 31 maja. Ustawodawca 
zobowiązał również Radę Powiatu, aby ten Raport rozpatrzyła na sesji. Pan Przewodniczący dodał, 
że mieszkańcy po raz kolejny nie skorzystali z możliwości, aby wziąć udział w debacie nad Raportem 
o stanie Powiatu.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnych, czy są z ich strony zapytania do Raportu i zachęcił 
do udziału w debacie.  

Ponadto Pan Przewodniczący przypomniał, że Rada Powiatu w dniu 21 lutego 2019 r. podjęła 
uchwałę o numerze V/61/2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów Raportu o stanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Raport został sporządzony zgodnie z tą uchwałą.   

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu powiedziała, że Raport przedstawiany zostaje 
po raz czwarty w historii Powiatu. Jest to dokument, który powstaje na bazie innych dokumentów 
i jest kwintesencją wszystkich informacji o tym, co się działo w Powiecie. Dokument został 
sporządzony w układzie chronologicznym i wizualnym takim, jak w poprzednich latach. W Raporcie 
zawarto informację z realizacji polityk, programów i strategii, jak również z wykonania uchwał Rady 
Powiatu i krótką informację na temat realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok 
i zadań.  

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Statutowo – Regulaminowej na temat 
Raportu. 

Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2021 rok. 

Nie było zgłoszeń ze strony Radnych do udziału w debacie, w związku z tym Przewodniczący Rady 
zamknął punkt.   
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Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego wotum zaufania. 

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprosił o przedstawienie opinii Komisji 
Statutowo – Regulaminowej odnośnie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania. 
Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania i przystąpiono do głosowania. 
 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 16, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 1, „nie wziął udziału w głosowaniu”-2. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował Zarządowi Powiatu otrzymania wotum zaufania. 
 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni podziękował za udzielenie wotum zaufania Zarządowi. 
Powiedział, że w imieniu kierowanego przez niego Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
przekazane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i przedstawione Wysokiej Radzie 
do zatwierdzenia następujące materiały: sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, informacja o stanie mienia Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na dzień 31 grudnia 2021 r. i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok 2021. Funkcjonowanie i działanie sektora publicznego, w tym samorządowego, 
jest ściśle określone ramami prawnymi i opiera się na zasadzie, że tylko takie działania są dozwolone, 
które wynikają wprost z zapisów prawa. Nie ma takiej dowolności, o której niektórzy sądzą, że to 
co nie jest prawem zakazane jest dozwolone. Jeśli chodzi o przepisy prawa, one mówią 
jednoznacznie, że mamy się poruszać w ściśle określonych granicach prawnych. Pan Starosta 
przedstawił wykonanie w 2021 roku budżetu Powiatu w stosunku do uchwalonego planu na rok 
2021.   

Pan Starosta powiedział, że stanęliśmy przed wielką próbą, jaką jest walka z koronawirusem. Na to 
wyzwanie nikt z nas nie był przygotowany. Byliśmy przytłoczeni rozwojem sytuacji, ilością 
zachorowań, zburzeniem dotychczasowego porządku i zagrożeniem zdrowia oraz życia. W takich 
warunkach przyszło nam funkcjonować i realizować przypisane zadania już drugi rok.  

Pan Starosta złożył podziękowania za rzetelną pracę pracowników, dobrą współpracę z Wysoką Radą 
oraz władzami poszczególnych Gmin naszego Powiatu. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni powiedziała, że Powiat jako jednostka samorządu 
terytorialnego realizuje zadania na wielu płaszczyznach. Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Wszystkie sprawy 
dotyczące budowy budynków czy dróg procedowane są w Wydziale Architektury i  Budownictwa. 
Pani Wicestarosta powiedziała o ilości spraw prowadzonych w 2021 roku przez Wydział Architektury 
i Budownictwa, a następnie o ilości spraw w Wydziale Geodezji i Kartografii. Każdy proces 
inwestycyjny w naszym Powiecie zaczyna się i kończy w Wydziale Geodezji i Kartografii. W Wydziale 
GiK realizowano projekt modernizacji osnowy wysokościowej, jak również stabilizacji punktów 
osnowy. Przyjęto po raz pierwszy Bazę GESUT dla Miasta Koluszki. Starostwo zapewnia sprawniejszą 
obsługę mieszkańców poprzez e-usługi, dzięki geoportalowi, a także możliwości wygenerowania 
mapy zasadniczej, bazy EGIB, zasobu powiatowego geodezyjno – kartograficznego. 
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Za szkoły i placówki oświatowe odpowiada Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, współpracujący 
także z organizacjami pozarządowymi i promujący zarówno sport, jak i zdrowie. Za duży sukces 
w obszarze edukacji należy uznać dostosowanie szkół do nowych warunków funkcjonowania w czasie 
pandemii. Wymagało to ogromu pracy i zaplecza technicznego do nauczania zdalnego. Wszystkie 
szkoły realizowały swoje zadania z użyciem dedykowanych platform. Nauczyciele oraz uczniowie 
zostali przeszkoleni z obsługi niezbędnych narzędzi informatycznych.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odpowiadało w 2021 roku za dwa Domy Pomocy Społecznej, 
Dzienny Dom Pomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej i rodziny zastępcze. Powiat czynił starania 
o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych, w tym między innymi z programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej”, z którego skorzystało 7 osób niepełnosprawnych. W 2021 r. usługi 
asystenta były realizowane przede wszystkim w formie pomocy przy wykonywaniu czynności 
pielęgnacyjnych, zakupów, pomocy w codziennym funkcjonowaniu, załatwianiu chociażby 
prozaicznych spraw. Usługi realizowało 6 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie. Powiat 
zakończył przebudowę i uruchomił Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze, a także Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Wisienka”, którego koszt wynosił 1.805.593,38 zł.  

Instytucje z obszaru pomocy społecznej również zmierzyły się z niecodziennymi wyzwaniami. 
W Domach Pomocy Społecznej, Dziennym Domu Pomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej 
mieszkańcy i pracownicy są szczególnie narażeni na COVID-19. Osoby te pracowały w podwyższonym 
reżimie sanitarnym. Pani Wicestarosta serdecznie podziękowała pracownikom pomocy społecznej za 
to, że rok temu, jak i obecnie stanęli na wysokości zadania.  

Z uwagi na panującą pandemię niestety nie udało się zrealizować zamierzonych imprez sportowych 
i kulturalnych, których Powiat był współorganizatorem, albo Pan Starosta im patronował. 
Na 7 zaplanowanych imprez sportowych udało się zorganizować i przeprowadzić 3 imprezy.  

Pani Wicestarosta podkreśliła, że pomimo różnej skali trudności spowodowanej pandemią nasz 
samorząd robił wszystko, aby realizować powierzone nam zadania i zapewnić mieszkańcom Powiatu 
stały dostęp do usług publicznych.  

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód jest jednostką, dla której zarówno rok 2020 i rok 2021 były 
latami szczególnymi, bowiem instytucja ta została zaangażowana we współpracę z władzami 
centralnymi na rzecz wspierania lokalnych przedsiębiorców i ochrony miejsc pracy. Działania tegoż 
urzędu skupione były na realizacji instrumentów wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, 
skierowanej do lokalnych przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zrealizował 
dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i ZUS-u, dofinansowania do kosztów jednoosobowej 
działalności gospodarczej, przekazał dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych branż, jak również 
udzielał mikropożyczek, które później zostały umorzone. 

Pani Wicestarosta dodała, że zdołano zapewnić ciągłość pracy Starostwa oraz jednostek 
organizacyjnych naszego Powiatu przy zastosowaniu pełnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 
Wymagało do znaczącej reorganizacji i przeznaczenia większych środków na narzędzia z obszaru 
technologii informatycznej. Jednak dzięki temu mieszkańcy mogli nieprzerwanie załatwiać ważne 
dla siebie sprawy.  

Dołożono wszelkich starań, aby w sposób jak najbardziej optymalny pozyskiwać środki zewnętrzne 
na realizację zadań pochodzące między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład, z PFRON, z Unii Europejskiej, z budżetu państwa, 
od samorządów gmin, które zostały przeznaczone zarówno na infrastrukturę drogową, inwestycje 
w pomoc społeczną, oświatę, jak i na projekty miękkie - głównie projekty społeczne i edukacyjne. 

Pani Wicestarosta podziękowała Panu Staroście. Dodała, że Pan Starosta jako Przewodniczący 
Zarządu, zawsze prowadzi Zarząd w dobrym kierunku i można z Pana Starosty brać zawsze przykład. 
Podziękowała pozostałym Członkom Zarządu, Przewodniczącemu Rady i całej Radzie Powiatu 
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Łódzkiego Wschodniego za wsparcie wielu pomysłów i inicjatyw. Pani Wicestarosta podziękowała 
również samorządom gminnym za bardzo dobrą i owocną współpracę. Realizacja wszelkich zadań 
spoczywających na samorządzie powiatowym, z zakresu administracji rządowej, jak i zakresu 
Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek wymaga ogromnej wiedzy. Prawo zmienia się w szybkim 
tempie, dlatego Pani Wicestarosta podziękowała dyrektorom jednostek i naczelnikom za świetne 
przygotowanie i za ogromną wiedzę, zaangażowanie i odpowiedzialność.  

Pani Ewa Gładysz podziękowała wszystkim pracownikom Starostwa, jednostek organizacyjnych, 
inspekcji i straży, a także Pani Skarbnik i Pani Sekretarz. Gdyby nie wszyscy wymienieni, nie byłoby 
Raportu i tego wszystkiego, co robimy dla mieszkańców Powiatu.  

Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021.  

 
a) przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok  

Przewodniczący Rady powiedział, że 10 maja 2022 r. Komisje Rady Powiatu obradowały 
i wypracowały opinie na temat informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku (załącznik nr 9 do protokołu). 
W dniu 21 stycznia 2021 roku Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2024. 
W tym samym dniu także była podjęta uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2021 rok. W okresie sprawozdawczym na skutek podjętych uchwał przez Radę 
Powiatu oraz Zarząd Powiatu, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu uchwalona na lata 2021 – 
2024 ulegała wielu zmianom. Ostateczne wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
dzień 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do uchwały z dnia 21 stycznia 2021 r. zostały przedstawione 
w poszczególnych tabelach i wykresach tej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.  

Jeśli chodzi o wskaźniki, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać zgodnie z zapisami i regułami 
zawartymi w ustawie o finansach publicznych, właściwie odbiegamy od wskaźników z uwagi na to, 
że mieliśmy nadwyżkę budżetową i nie mamy obciążeń w postaci kredytów. W związku z tym nasza 
Prognoza wyglądała bardzo dobrze i nadal dobrze wygląda, chociaż na rok 2023 będziemy musieli 
bardzo się pokłonić nad planowanymi wydatkami. 

Realizacja każdego przedsięwzięcia, które było ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
od początku przedsięwzięcia do jego zakończenia, została ujęta w załączniku do informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jako analiza realizacji przedsięwzięć 
uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wykonaniu 
roku 2021, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Każde przedsięwzięcie zostało w informacji 
szczegółowo opisane.  

W Wieloletniej Prognozie Finansowej za każdym razem ustala się także limity wydatków i limity 
zobowiązań. Żaden z tych limitów nie został przekroczony, we wszystkich limitach się zmieściliśmy. 
Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która była 
ustalona lata 2021 – 2024 jest pozytywne i Pani Skarbnik poprosiła o przyjęcie przedmiotowej 
informacji.  

 



8 
 

b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

− Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej poinformował, iż opinia Komisji jest 
pozytywna,   

− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna, 

− Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, iż opinia Komisji jest 
pozytywna, 

− Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej poinformowała, iż opinia Komisji jest 
pozytywna,  

− Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa poinformowała, iż opinia Komisji 
jest pozytywna.  

 

c) dyskusja  
 
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję.  
 
Nie było głosów w dyskusji, ze strony radnych nie było uwag. Dyskusja została zamknięta. 
 

d) głosowanie 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0, nie wziął udziału w głosowaniu”- 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pkt 9. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021   

 
a) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 

 
Sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 (załącznik nr 12 do protokołu) 
omówiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. 
 
Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego w każdym roku kalendarzowym, 
który jest rokiem budżetowym, związana jest z procedurą uchwalania i wykonywania budżetu.  
Powiat Łódzki Wschodni jako jednostka samorządu terytorialnego, jest podmiotem rachunkowości 
i jest zobligowana do przyjęcia polityki rachunkowości w celu rzetelnej i jasnej prezentacji sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Sytuacja majątkowa prezentuje się najczęściej 
poprzez klasyfikację rodzajową składników majątkowych i zobowiązań.  

Sytuacja finansowa obrazuje wielkość aktywów netto podmiotu, rachunkowości mierzonej 
najczęściej wielkością kapitału (w naszym przypadku funduszu własnego), płynnością jednostki 
wynikającą bezpośrednio ze struktury aktywów i zobowiązań finansowych.  
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Zatem głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej podmiotu rachunkowości jest 
sprawozdanie finansowe, które dostarcza odpowiednio zagregowanych informacji i danych.  

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego sporządza się sprawozdanie finansowe, które 
składa się z bilansu jednostki, czyli organu, zbiorczego bilansu ze wszystkich jednostek 
organizacyjnych, łącznego rachunku zysku i strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu 
jednostki, a także dodatkowej informacji, która jest obowiązkową częścią sprawozdania finansowego. 

Łączny bilans zawiera zestawienie ze wszystkich podległych jednostek, inspekcji i straży, gdzie 
wiodącą jednostką macierzystą jako administracją zespoloną jest urząd, czyli Starostwo Powiatowe 
w Łodzi. W łącznym bilansie mamy zbiorcze bilanse z 11 jednostek budżetowych, Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, aktywa i pasywa według stanu 
na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 36.095.269,16 zł i wzrósł w stosunku do wartości z początku roku 
o 10.460.892,60 zł. Ten wzrost dotyczy środków pieniężnych jako aktywów. Łączny bilans 
z wykonania budżetu, aktywa na dzień 31 grudnia 2021 r. to 211.889.695,02 zł, różnica w stosunku 
do 31 grudnia 2020 r. jest na minusie i wynosi 610.947,43 zł. Ta różnica związana jest przede 
wszystkim z umorzeniami, które mają miejsce w ciągu roku budżetowego. Kolejna część 
sprawozdania finansowego to rachunek zysków i strat jednostki. Jako jednostka samorządu 
terytorialnego sporządzamy rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. I biorąc pod uwagę 
przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, koszty działalności operacyjnej, pozostałe 
przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne, zysk netto według stanu na dzień 31 grudnia 
2021 roku wynosi 18.620.225,57 zł i jest wyższy od stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 
o 6.323.436,58 zł. Na koniec 2021 roku fundusz jednostki wynosił 185.640.950,61 zł. W informacji 
dodatkowej zaprezentowano wszystkie dodatkowe informacje nawet w szerszym ujęciu, niż nakazuje 
ustawa o rachunkowości.  

 
b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

za rok 2021 
 
Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że Zarząd Powiatu bardzo odpowiedzialnie podszedł 
do przygotowania tego sprawozdania, jest bardzo ciekawe, materiał jest przygotowany wzorcowo. 
Nad tym materiałem także pracowały Komisje w dniu 10 maja 2021 roku i omówiły to sprawozdanie 
szczegółowo.  

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 został uchwalony 21 stycznia 2021 roku i w ciągu roku budżetowego, czyli w ciągu okresu 
sprawozdawczego, podlegał wielu zmianom zarówno poprzez uchwały Rady Powiatu i poprzez 
uchwały Zarządu Powiatu. W ciągu roku budżetowego pierwotnie plan dochodów został uchwalony 
w uchwale budżetowej na poziomie 73.187.181,30 zł. Poprzez zmiany, które następowały w ciągu 
roku budżetowego ostatecznie plan dochodów po zmianach ustalony został na poziomie 
85.616.408,23 zł.  

Po stronie wydatków także następowały zmiany. Plan wydatków, czyli limit wydatków, które można 
było realizować w roku 2021 według uchwały budżetowej, był ustalony na poziomie 81.979.051,85 zł. 
Po zmianach, które następowały w ciągu roku budżetowego, plan wydatków został ustalony 
na poziomie 85.616.408,23 zł, czyli plan wydatków wzrósł w okresie sprawozdawczym o kwotę 
3.637.356,38 zł.  
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości 
86.879.994,45 zł, co stanowi 101,48% w stosunku do planu po zmianach. Dochody bieżące zostały 
zrealizowane w 101,63%. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 98,52%.  

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalone po zmianach na poziomie 85.616.408,23 zł, 
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane kasowo w wysokości 74.184.626,01 zł, 
co stanowi 86,65% planu. W przypadku wydatków bieżących kwota zrealizowanych wydatków 
wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r. 65.992.416,79 zł, co stanowi 88,96% wykonania wydatków 
ogółem roku 2021. Wydatki majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnęły poziom 
8.192.209,22 zł, co stanowiło w strukturze wydatków zrealizowanych 11,04% wydatków ogółem. 

Przedstawiona została informacja o realizowanych zadaniach oświatowych, czyli Dział 801 Oświata 
i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. 
zadań, które są sklasyfikowane w tych działach wyniosło 16.669.387,23 zł. Biorąc pod uwagę dochody 
w wysokości 13.654.035,99 zł, które zostały zrealizowane przez jednostki, które dotyczyły: części 
oświatowej subwencji ogólnej, dochodów zrealizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dotacji 
celowej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów, otrzymanych środków 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Inwestycji (winda przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 
zadania pn. „Za życiem”,  dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek i podręczników, 
na realizację programu „Aktywna tablica” i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, Powiat dofinansował szkoły i placówki oświatowe 
z innych źródeł kwotą 3.015.351,24 zł.  

Przedstawiona została następnie informacja dotycząca sytuacji domów pomocy społecznej. 
W przypadku domów pomocy społecznej wydatki, które zostały zrealizowane, wyniosły łącznie 
11.808.386,30 zł. Źródłami finansowania były: dotacja celowa z budżetu państwa na pensjonariuszy 
umieszczonych według tzw. starych zasad w kwocie 2.577.924,00 zł, odpłatność pensjonariuszy 
w kwocie 8.102.291,95 zł oraz inne dochody realizowane przez domy pomocy społecznej, które 
wyniosły łącznie 139.931,13 zł. Środki otrzymane z zewnątrz na realizację różnego rodzaju projektów 
to kwota 259.412,21 zł, środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 121.794,09 zł, środki 
otrzymane z PFRON 90.404,00 zł. Środki, jakie Powiat dołożył do funkcjonowania Domów w 2021 r. 
wyniosły 516.628,92 zł. 

Przychody i rozchody Powiatu zostały szczegółowo opisane w części opisowej. Powiat nie ma 
zadłużenia. W 2018 roku zaciągnięta została przez Powiat pożyczka w kwocie 216.325,00 zł związana 
z realizacją programu pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. Pożyczka została spłacona. Na dzień 
31 grudnia 2020 roku Powiat miał do spłaty kwotę 54.081 zł i takie środki były zaplanowane 
w rozchodach na rok 2021, natomiast na nasz wniosek, zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki 
i realizacją tego programu Powiat dostał zgodę na umorzenie pożyczki. W związku z tym na dzień 
31 grudnia 2021 roku zadłużenie Powiatu wynosi 0 zł. Te wszystkie informacje, cofając się 
aż do 2010 roku zestawiono w poszczególnych tabelach i wykresach. 

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje także dochody budżetu państwa.  Plan 
dochodów budżetu państwa jest ustalany każdorazowo w decyzji Wojewody Łódzkiego. Plan 
dochodów budżetu państwa do realizacji przez Powiat w 2021 roku wynosił 1.935.700 zł. W trakcie 
roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody plan dochodów budżetu państwa uległ 
zmniejszeniu o kwotę 223.300 zł i osiągnął poziom 1.712.400 zł. Głównym źródłem dochodów 
budżetu państwa jest gospodarka mieszkaniowa, szczególnie gospodarka gruntami 
i nieruchomościami, mamy tutaj wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa i inne 
związane z tym wpływy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat zrealizował dochody budżetu państwa 
na poziomie 2.404.275,04 zł, z tego mógł zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego i ustawą o gospodarce nieruchomościami potrącić swoją część z tych dochodów 
w postaci 5% albo 25% zrealizowanych dochodów i stanowiło to kwotę 587.528,89 zł. Dochody 
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przekazane do budżetu państwa wyniosły 1.816.746,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. również 
wystąpiły należności, w tym zaległości. Starostwo dokłada należytej staranności w windykacji 
należności.  

Podsumowując realizację budżetu roku 2021 Pani Skarbnik powiedziała, że należy stwierdzić, 
że dochody Powiatu zostały zrealizowane w 101,48%, przychody Powiatu zostały zrealizowane 
w kwocie 19.436.782,30 zł, czyli ogółem dochody plus przychody wyniosły 106.316.776,75 zł. 
Wydatki ogółem Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 74.184.626,01 zł, rozchody Powiatu, 
czyli spłaty rat kapitałowych pożyczki, która została umorzona, wyniosły 0 zł. W związku z tym 
wydatki plus rozchody wyniosły 74.184.626,01 zł. 
Wynik, jeśli chodzi o dochody plus przychody, minus wydatki plus rozchody, stanowi kwotę 
32.132.150,74 zł, która została rozliczona jako nadwyżka skumulowana z lat poprzednich. 

 
 

c) przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonej 
na dzień 31.12.2021 roku 

 
Informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzoną na dzień 31.12.2021 roku 
przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu (załącznik nr 14 do protokołu).  
 
Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w ustawie o finansach publicznych Zarząd Powiatu 
przedstawił informację o stanie mienia według stanu na dzień 31 grudnia roku budżetowego, a także 
według stanu z poprzedniej informacji, która była złożona na dzień 31 grudnia 2020 roku. Dotyczy to 
poszczególnych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, które zostały przedstawione 
w odpowiednich zestawieniach.  

Wartość gruntów, których właścicielem jest Powiat Łódzki Wschodni na dzień 31 grudnia 2021 r. 
wynosi 91.702.048,57 zł, w tym wartość nieruchomości gruntowych w pasach dróg wynosi 
87.634.923,67 zł.  
Wartość gruntów, które znajdują się pod jednostkami organizacyjnymi wraz z udziałami w gruncie, 
jeśli chodzi o udziały właścicielskie w nieruchomości znajdującej się przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi, 
łącznie wynoszą 4.067.124,90 zł. Zmiany, jakie w ciągu roku następowały zostały zobrazowane 
w podziale na poszczególne gminy i obszary.  
Jeśli chodzi o podział na gminy, wartości nieruchomości gruntowych znajdujących się w pasach dróg 
wynoszą: na terenie gminy Andrespol – 15.675.354,50 zł, na terenie Gminy Brójce – 7.952.443,92 zł, 
miasto i gmina Koluszki – 11.212.534,98 zł, na terenie gminy Nowosolna – 13.708.347,16 zł, na 
terenie miasta i gminy Tuszyn – 23.235.640,30 zł, na terenie miasta i gminy Rzgów – 15.850.602,81 zł. 
Dodatkowo w informacji o stanie mienia przedstawiono też długość dróg i poszczególne rozliczenia, 
jeśli chodzi o długość dróg w podziale na poszczególne gminy, jak również zestawienie przepustów, 
mostów itd. Długość dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego wynosi 223 639 m.  
 
Zarząd Powiatu w informacji o stanie mienia przedstawił także informację o uzyskanych dochodach 
z mienia. Pokazano uzyskane dochody z tytułu umów najmu, dzierżawy, gdzie łącznie na dzień 
31 grudnia 2021 r. wyniosły one 275.054,12 zł, w rozliczeniu na poszczególne jednostki organizacyjne 
- Starostwo, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół nr 2 
w Koluszkach, Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach. Oprócz dochodów z najmu i dzierżawy Powiat 
uzyskuje inne dochody z innych tytułów, jak dzierżawa terenów łowieckich, wpływy z opłat za trwały 
zarząd i służebność gruntową, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczoną w nich infrastrukturę, 
wpływy z opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, ze sprzedaży składników majątkowych. Łącznie 
na dzień 31 grudnia 2021 r. te wpływy wyniosły 941.444,95 zł.  
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d) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania 
budżetu za 2021 rok 

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego odczytał Uchwałę Nr V/58/2022 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie opinii 
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2021 rok 
(załącznik nr 15 do protokołu). Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi pozytywnie 
zaopiniował sprawozdanie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu 
za 2021 rok, bez uwag. 

e) przedstawienie opinii Komisji Stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przedstawienie opinii Komisji.  

− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna, 

− Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej poinformował, iż opinia Komisji jest 
pozytywna, 

− Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna, 

− Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej poinformowała, iż opinia Komisji jest pozytywna, 

− Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa poinformowała, iż opinia Komisji 
jest pozytywna. 

f) dyskusja 
 
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 
 
Radna Pani Zofia Sójka zapytała, ostatecznie ile wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu 
bezpieczeństwa na przejścia dla pieszych Zarząd Powiatu złożył do Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w 2021 roku. Ponadto Pani Radna zapytała, na jakim etapie jest realizacja projektu pn. „Budowa 
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu 
województwa łódzkiego”. W 2021 roku planowane wydatki wynosiły 947.432,20 zł, a wykonanie 
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło tylko 64.900,47 zł. 

Pani Agnieszka Biała – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu zapytała, jak wygląda rozliczenie Programu 
pn. „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – CD” z partnerem, którym było Stowarzyszenie 
Inicjatywa Rozsądnych Polaków.  

Pan Radny Mateusz Karwowski w związku z tym, że Powiat realizował projekt unijny „Zawodowcy 
w Europie” oraz informacją, że Miasto Łódź nie otrzymało pieniędzy z tego projektu, zapytał czy 
Powiatowi udało się program rozliczyć i czy wpłynęły środki. 

Pan Starosta odpowiedział na pytanie Radnej Zofii Sójki. Powiat Łódzki Wschodni realizuje 9 tematów 
związanych z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych. Na dzień dzisiejszy realizacja zadań 
nie jest zagrożona.  
Pani Skarbnik dodała, że w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pierwotnie 
złożono 8 wniosków i wnioski te znalazły się na podstawowej liście. Otrzymaliśmy oświadczenie 
do wypełnienia, czy przystępujemy do realizacji tych wniosków znajdujących się na podstawowej 
liście, czy rezygnujemy.  
Powiat zrezygnował z dwóch wniosków z listy podstawowej, ale w tym samym dniu 5 sierpnia 2021 r. 
było ogłoszenie naboru uzupełniającego i w naborze uzupełniającym Powiat złożył 3 wnioski, czyli 
łącznie złożonych zostało 9 wniosków. 
Realizacja zadań zaplanowana była na lata 2021 i 2022. Pod koniec roku 2021 wydatki, które były 
zrealizowane, związane były także z zaciągnięciem zobowiązania na rok 2022, czyli w poszczególnych 
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procedurach przetargowych wybrano wykonawców tych robót, które będą zrealizowane 
i zakończone w bieżącym roku. Łącznie oszacowana wartość tych zadań na lata 2021-2022 była to 
kwota 2.394.048,60 zł. Źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, udział 
własny Powiatu i środki stanowiące pomoc finansową z gmin.   

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni odpowiedziała na pytanie dotyczące „Budowy 
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu 
województwa łódzkiego”. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło tylko 64.900,47 zł, czyli 
6,85%, ale tak naprawdę niski stopień realizacji projektu wynika przede wszystkim nie z naszej 
indolencji, ale z konieczności aneksowania przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego umów 
w zakresie wydłużonych terminów, z uwagi na pandemię, która miała miejsce w roku 2020 i roku 
2021. W tej sytuacji te prace będą zakończone na przełomie II i III kwartału 2022 r. Pani Wicestarosta 
przypomniała, że do tego projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego 
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” przystąpiło 14 powiatów, 
będących członkami Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W ramach RPO Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 pozyskaliśmy te pieniądze, które służą Powiatowi w realizacji projektu, 
którego celem jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług 
publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemu informacji przestrzennej.  
Wartość projektu dla naszego Powiatu wynosi 8.692.950 zł brutto. Z tego w budżecie zabezpieczono 
udział własny na lata 2014-2023 w wysokości 3.966.190,29 zł (w latach 2021-2023 kwota 
3.706.287,70 zł). Obecnie trwają prace zakończeniowe dotyczące bazy EGIB dla obrębów gminy 
Brójce i gminy Tuszyn. Od 16 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w Starostwie trwa wyłożenie projektu 
operatu opisowo kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla tych obrębów. Pani 
Wicestarosta zaprosiła wszystkich zainteresowanych, aby zgłaszać uwagi, aby przeglądać dokumenty. 
Ta informacja jest publicznie ogłoszona.  
Niski stopień realizacji projektu wynika nie tylko z aneksowania umowy na wykonanie EGIB, ale 
również bazy GESUT i bazy BDOT, które będą wykonywane do końca tego roku. Natomiast duża część 
pieniędzy będzie przeznaczona na dofinansowanie tego projektu w roku 2023. Do 31 grudnia 
2023 roku ten projekt powinien się zakończyć.  

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni odpowiedziała następnie na pytanie odnośnie 
projektu pn. „Zawodowcy w Europie”. W przypadku Powiatu Łódzkiego Wschodniego projekt ten 
realizował Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach. Projekt obejmuje 2021 i 2022 rok. Wartość projektu na te 
2 lata wynosi 633.415,79 zł. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER w ramach projektu „Międzynarodowa 
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  

W roku 2021 Powiat na realizację projektu wydatkował 315.438,20 zł, co stanowi 99,43% planu. 
Środki zostały wydatkowane głównie na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem młodzieży 
na praktyki do Szwecji (26 uczniów). Łącznie Powiat otrzymał 506.732,63 zł, z czego 191.294,43 zł 
zostało już wydatkowane w bieżącym 2022 roku. Pozostałą kwotę dofinansowania Powiat otrzyma 
dopiero po złożeniu końcowego wniosku rozliczeniowego.  

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedziała na pytanie 
dotyczące rozliczenia z partnerem projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – CD”. 
Pani Dyrektor przypomniała, że wydatki niekwalifikowalne z wniosków o płatność za okres 
od lipca 2020 roku do lutego 2021 roku stanowiły ogółem ponad 178 tys. zł i zostały określone przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w trzech wnioskach o płatność. Jeśli chodzi o pierwszy wniosek 
o płatność za okres lipiec – wrzesień 2020 r. została skierowana przez Powiat do sądu sprawa 
przeciwko Stowarzyszeniu. Sąd w pierwszej instancji wydał nakaz zapłaty przez Stowarzyszenie. 
Stowarzyszenie odwołało się i teraz trwa tryb odwoławczy w drugiej instancji.  

W związku z tym, że ze strony Radych nie było więcej zapytań, Przewodniczący Rady zamknął 
dyskusję. 
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g) głosowanie 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 
i  przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni serdecznie podziękował za podjęcie tych dwóch 
uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdań. Podziękował przede wszystkim Pani Skarbnik za pracę 
związaną z przygotowaniem sprawozdania finansowego i budżetowego, jak również 
ze skonstruowaniem budżetu i ciągły nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków 
przewidzianych w tym budżecie.  

Pan Starosta zwrócił uwagę, że Pani Skarbnik mówiła o 32 mln złotych nadwyżki, jaką osiągnęliśmy 
za 2021 rok. Te pieniądze pozwoliły skonstruować projekt budżetu na rok 2022, jak i w trakcie 
roku 2022 pozwoliły realizować pewne wydatki, które nie były przewidziane w uchwalonym budżecie 
na 2022 rok. Kwoty przewidziane na pewne wydatki okazały się za małe. Jako przykład Pan Starosta 
podał zadania inwestycyjne zgłoszone do realizacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. 
Pan Starosta powiedział również o propozycjach dokonania zwiększenia planu wydatków 
na poszczególne zadania inwestycyjne. 
Pan Starosta wyraził nadzieję, że pozytywnie uda się zrealizować zadania w roku 2022, chociaż 
prognozy są nieciekawe, gdyż koszt realizacji inwestycji wzrósł o około 40%, poza tym wykonawcy 
wybierają bardziej atrakcyjne przetargi.  

Pan Starosta podziękował za to, co zostało zrobione w roku 2021. Podziękował Panu 
Przewodniczącemu i Wysokiej Radzie za bardzo owocną współpracę oraz wszystkim pracownikom 
pracującym w jednostkach organizacyjnych Powiatu, PINB i KPPSP za trudną pracę w roku 2021. 

Pkt 10. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2021 rok.  

 

a) przedstawienie wniosku oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2021 rok 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Mirosław Sójka przedstawił wniosek oraz stanowisko 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie udzielenia absolutorium 
dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok (załącznik nr 18 do protokołu), zgodnie 
z którym Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2021 rok. 
 

 
b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok 
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Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego odczytał Uchwałę Nr V/71/2022 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok (załącznik nr 19 do protokołu). Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2021 rok. 
 
 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat projektu uchwały w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok 

 
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat projektu 
uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok. 
 
Pan Mirosław Sójka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż opinia Komisji jest 
pozytywna. 
 
 

d) dyskusja 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję i zwrócił się do radnych, czy są z ich strony pytania 
do projektu uchwały.  
 
Nie było zapytań ze strony radnych i dyskusja została zamknięta.  
 

e) głosowanie 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 17, „przeciw” – 1, „wstrzymuję się” – 1. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę.    
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Sokołowski pogratulował Panu Staroście i Zarządowi 
Powiatu uzyskanego absolutorium.  

Pan Starosta złożył podziękowania Radzie Powiatu za udzielenie absolutorium za 2021 rok. Pan 
Starosta  podziękował również Radnym i wszystkim, którzy z Zarządem współpracowali 
i współpracują. 

Pkt 11. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2028. 

Przewodniczący Rady powiedział, że na posiedzeniu Komisji Pani Urszula Łużniak – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokładnie omówiła projekt uchwały. Zwrócił się 
do Radnych, czy są z ich strony zapytania. 

Nie było zapytań ze strony Radnych. 
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Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Pkt 12. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2026.   

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radych, czy są zapytania, wtedy Pani Barbara Ignatowska – 
Skarbnik Powiatu udzieli odpowiedzi. Pan Przewodniczący nadmienił, że projekt uchwały został 
szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji.  

Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Pkt 13. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok.  

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

Pan Radny Tadeusz Walas zapytał, jakich robót dodatkowych dotyczy zwiększenie planowanych 
wydatków na zadanie inwestycyjne w Tuszynie. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik. Kwota robót dodatkowych przedstawiona została na podstawie 
kosztorysu i otrzymanej dokumentacji technicznej, która była wykonywana przez Gminę Tuszyn. 
W złożonym wniosku nie uwzględniono m.in. nakładki na ul. Żeromskiego i kanału technologicznego 
na ul. Sadowej. Elementy te powinny być wykonane i zostało to uwzględnione w procedurze 
przetargowej, stąd przedstawiona propozycja zwiększenia nakładów na to zadanie. 
 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 Radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Pkt 14. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Koluszkach” w formie weksla in blanco. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zabezpieczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności dla osób 
niepełnosprawnych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” w formie weksla 
in blanco. Środki na realizację zadania Powiat otrzymał z Samorządu Województwa Łódzkiego, 
w którego dyspozycji były środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Niezbędne jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w celu upoważnienia Zarządu Powiatu 
do podpisania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa oraz Komisja Polityki Społecznej pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 19, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się”– 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Pkt 15. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  

Pan Mirosław Sójka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pogratulował Zarządowi Powiatu 
i podziękował za współpracę Zarządowi i Pani Skarbnik. Dodał, że był to trudny rok, trudny czas, 
a przed nami jeszcze większe wyzwania. Pan Radny zapytał o drogę w Kurowicach, w kierunku 
Dalkowa. Zostały tam zamontowane progi zwalniające i zgodnie z organizacją ruchu powinno być 
umieszczone oznakowanie. Pan Sójka zapytał, czy znak zostanie zamontowany. 

Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska odpowiedział, że trwa wprowadzanie organizacji ruchu przez wykonawcę. Montowanie 
elementów przez wykonawcę wynika z łańcucha dostaw, ale jest to realizowane w terminie.   

Pan Tadeusz Walas – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę, że na ul. Wolborskiej w Kruszowie, 
chociaż jest tam obszar zabudowany, to ruch samochodów przypomina nieraz wyścigi samochodowe. 
Pan Radny poprosił odpowiednie służby o zwrócenie uwagi na ten fakt. Ponadto Pan Walas poprosił 
o wymalowanie znaków poziomych na tej ulicy, bo nie było to robione już od 3-4 lat. Znaki poziome 
wyraźnie poprawiłyby bezpieczeństwo.  

Przewodniczący Rady Powiatu złożył życzenia z okazji Dnia Matki. 

Zaproponowano termin kolejnej Sesji na dzień 23 czerwca 2022 r.  

Pkt 16. porządku obrad – Zamknięcie XLV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XLV Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady 

Sławomir Sokołowski 


