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PROTOKÓŁ NR 68/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 29 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala 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 67/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przypomniała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 
pkt 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego 
w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, podaje 
do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych 
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art 60. 

Dochody po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalone w wysokości 
67 546 055,45 zł  zostały wykonane na kwotę 66 792 094,86 zł, co stanowi 98,88 % 
planu, w tym: 
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– dochody bieżące ustalone w wysokości 65 211 337,54 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 65 675 146,25 zł (100,71 % planu), 

– dochody majątkowe ustalone w wysokości 2 334 717,91 zł zostały zrealizowane 
na kwotę 1 116 948,61 zł (47,84 % planu). 

Przychody na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały wykonane w wysokości 5 736 618,28 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalone na kwotę 67 473 947,45 zł 
zostały wykonane w wysokości 61 065 549,14 zł, co stanowi 90,50 % planu, w tym: 

– wydatki bieżące ustalone na kwotę 57 161 713,52 zł zostały zrealizowane 
w wysokości 53 581 697,66 zł, co stanowi 93,74 % planu, 

– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 10 312 233,93 zł zostały zrealizowane 
w wysokości 7 483 851,48 zł, co stanowi 72,57 % planu. 

Rozchody zaplanowane w wysokości 72 108,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w IV kwartale 2019 roku nie udzielono umorzeń 
niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi zagadnieniami, Zarząd Powiatu przyjął 
informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za IV kwartał  
2019 roku oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych w IV kwartale 2019 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę 87 374,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami; 
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2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 

3) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie; 

4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez: 

1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

3) Wschodniego; 

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie informacji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.22.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostek: PINB, 
PCPR). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 629/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia  
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów i wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań 
zleconych dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami; 

2) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 

3) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie; 
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4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

 Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie informacji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.22.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań 
własnych. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80102 
Szkoły podstawowe specjalne i rozdziału 80195 Pozostała działalność i zostają 
dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji  
i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. 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 2020 (dotyczy jednostki: SOSW). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 631/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia  
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie  
zadań własnych oraz zmiany planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 
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Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału  
80102 Szkoły podstawowe specjalne i rozdziału 80195 Pozostała działalność  
i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność; 
2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 
do protokołu. 

10. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r w sprawie realizacji wydatków  
o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro  
oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2020 roku usługi polegającej 
na przedłużeniu licencji aplikacji Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium 
Magic dla trzech stanowisk pracy. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 



6 

 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania 
określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 8 października 2018 r w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej 
netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne, 
w zakresie zakupu w 2020 roku usługi polegającej na przedłużeniu licencji aplikacji 
Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium Magic dla trzech stanowisk pracy. 

Data ważności używanej licencji upływa z dniem 5 lutego 2020 r. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok zostały zabezpieczone  
środki finansowe na przedłużenie licencji EAP XML Legislator w dziale 750, rozdziale 
75019, §4300 w kwocie 3 172,00 zł. 

Zgodnie z otrzymaną ofertą, koszt przedłużenia posiadanych 3 licencji aplikacji  
EAP XML Legislator Premium Magic w wersji sieciowej wynosi 2 500,00 zł netto 
(3 075,00 zł brutto) na rok. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń osiągniętych w 2019 roku przez nauczycieli na poszczególnych  
stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę  
ma obowiązek corocznego przeprowadzania analizy wysokości średnich wynagrodzeń 
osiągniętych przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

W związku z powyższym zostało sporządzane sprawozdanie, które zatwierdza  
organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, a następnie 
przedkłada w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, 
a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom 
szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym 
nauczycieli. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w 2019 roku na każdym stopniu awansu 
zawodowego nauczyciele osiągnęli średnie wymagane wynagrodzenie, ustanowione 
ustawą Karta Nauczyciela, w związku z tym Powiat Łódzki Wschodni nie będzie  
w tym roku wypłacał dodatku uzupełniającego. 
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Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat wysokości wydatków poniesionych  
w 2019 roku na wynagrodzenia oraz na temat kwot różnicy pomiędzy wydatkami 
poniesionymi na wynagrodzenia i wysokością wymaganego wynagrodzenia. 

Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 
Karty Nauczyciela w 2019 roku kształtowały się następująco: 

– nauczyciel stażysta – kwota 122 747,45 zł, 

– nauczyciel kontraktowy – kwota 568 634,64 zł, 

– nauczyciel mianowany – kwota 2 079 050,56 zł, 

– nauczyciel dyplomowany – kwota 4 548 068,01 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie 
z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2019 roku przez nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

Sprawozdanie zostanie przedłożone: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, 
2) Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
3) Dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, 
4) Związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

12. Przedstawienie propozycji planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2020 rok. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2020 rok. 

Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 zostały wyodrębnione  
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem 
szkoleń branżowych, w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków  
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a  
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, tj. w kwocie 65 128,00 zł. 

Pani Szelest dodała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, nauczyciele składają wnioski 
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do dyrektorów, którzy przedkładają zbiorcze plany dofinansowania, podlegające 
weryfikacji przez organ prowadzący. 

Pani Naczelnik poinformowała, że zmianie uległy m.in. terminy składania takiego planu. 

W wyniku analizy szkoleń i kursów oraz wysokości środków finansowych, będących 
w 2020 roku do dyspozycji na ten cel, w omawianym projekcie uchwały  
zaproponowano, aby ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowane 
były: 

1) opłaty za udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych  
przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty,  
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) opłaty za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach, kursach doskonalących oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

3) opłaty za udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe, w szkoleniach branżowych; 

4) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia 
dla nauczycieli, prowadzone przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Koluszkach; 

5) koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w seminariach, 
konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Nowymi formami są szkolenia branżowe, kierowane do nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela są obowiązkowe do realizacji  
w ilości 40 godzin w cyklu 3 – letnim.  

Pani Naczelnik dodała, że na realizację tych szkoleń Dyrektor ZS nr 2 w Koluszkach 
zaproponował przeznaczenie puli środków w wysokości 3 500,00 zł. Nawiązał również 
współpracę z firmą, która mogłaby realizować takie szkolenia dla nauczycieli. Natomiast 
dyrektor ZS nr 1 w Koluszkach planuje szkolenia branżowe od następnego roku. 

Pani Małgorzata Szelest dodała, że zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i placówek 
ustalono, aby w 2020 roku dofinansowaniem były objęte opłaty za kształcenie 
nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli  
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, realizowane w formie studiów podyplomowych na specjalnościach:  
wiedza o społeczeństwie, historia, oligofrenopedagogika, integracja sensoryczna  
oraz w formie kursu kwalifikacyjnego w zakresie ratownictwa medycznego. 

Przewiduje się również dofinansowanie opłat za inne specjalności i formy kształcenia 
pod warunkiem ich zgodności z potrzebami szkoły oraz jeżeli po zaspokojeniu 
zaplanowanych w tym zakresie potrzeb pozostaną niewykorzystane środki finansowe. 
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Na 2020 rok zaproponowano ustalenie kwot dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w sposób następujący: 

1) za studia podyplomowe rozpoczęte przez nauczyciela w 2020 roku kwota 
dofinansowania wynosi 50 % kosztów całkowitych ponoszonych przez nauczyciela  
za cały okres kształcenia, ale nie więcej niż 2 000 zł i wypłacana jest jednorazowo 
w 2020 roku; 

2) za kurs kwalifikacyjny nauczyciela kwota dofinansowania wynosi 50 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela; 

3) za kursy doskonalące nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela; 

4) za seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli:  

a) kwota dofinansowania przy cenie doskonalenia do 500 zł wynosi 100 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela,  

b) kwota dofinansowania przy cenie doskonalenia powyżej 500 zł wynosi 80 % 
kosztów ponoszonych przez nauczyciela, ale nie mniej niż 500 zł i nie więcej 
niż 650 zł, 

c) w przypadku skorzystania w jednym czasie z tej samej formy doskonalenia  
przez łącznie co najmniej 50 % kadry nauczycieli zatrudnionych w danej szkole 
dofinansowanie przysługuje w 100%, 

5) za szkolenia branżowe nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela,  

6) za organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci 
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100 % 
kosztów ponoszonych na ten cel. 

Zaproponowano dofinansowanie w 50% kosztów przejazdów, zakwaterowania 
i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
z wyjątkiem studiów podyplomowych, kursu kwalifikacyjnego i kursów doskonalących, 
a także dofinansowanie w 100 % kosztów przejazdów i wyżywienia nauczycieli 
uczestniczących w szkoleniach branżowych. 

W przypadku organizowania i prowadzenia przez nauczycieli Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy  
i samokształcenia dla nauczycieli, które wymaga dojazdów, zaproponowano 
dofinansowanie kosztów przejazdów w wysokości 100 % kosztów ponoszonych przez 
tych nauczycieli. 

Łącznie pula środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2020 roku do dyspozycji szkół i placówek wynosi 39 844,00 zł, natomiast  
do dyspozycji organu prowadzącego przewidziana jest kwota 25 284,00 zł. 
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Szczegółowe informacje na temat proponowanego podziału środków finansowych  
na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku  
zostały ujęte w przedłożonym projekcie uchwały Zarządu Powiatu. 

Kopia projektu uchwały Zarządu Powiatu zawierającym propozycje planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że w dalszej kolejności propozycje planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zostaną przedstawione do uzgodnienia 
dyrektorom szkół oraz do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym 
nauczycieli. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
wstępnie omówiony projekt uchwały Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych 
dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że dodatki motywacyjne są przyznawane  
przez organ prowadzący jako jeden składnik wynagrodzenia nauczycieli. 

Dodatki dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły/placówki, dodatki dla dyrektorów 
przyznaje Zarząd Powiatu. 

Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni ustalone są kryteria, 
za które taki dodatek przysługuje, dotyczące osiągnięć w pracy dydaktycznej, 
ale także obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku. 

Pani Szelest poinformowała o środkach finansowych jakie zgodnie z ustaleniami  
są przeznaczone do budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok na etat 
dyrektora – w wysokości do 350 zł, następnie przypomniała wysokość dodatków 
motywacyjnych przyznanych w 2019 roku dyrektorom od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 
2019 r. oraz od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku. 

Łączna pula środków na ten cel na 2020 rok wynosi 21 000 zł. 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że z uwagi na fakt, że w tym roku szkolnym 
przewidziane jest ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów w dwóch szkołach, 
 w związku z tym zaproponowano przyznanie dodatków w trzech turach 
czteromiesięcznych. 
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Przedstawiono proponowaną wysokość dodatków dla dyrektorów od dnia 1 stycznia 
2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 roku: 

– I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, 

– Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, 

– Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, 

– Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, 

– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Przy ustalaniu wysokości dodatków dla dyrektorów uwzględniono wielkość szkół,  
rodzaj wykonywanych zadań związanych ze specyfiką szkoły/placówki oraz stopień 
zaangażowania w ich realizację, a także sposób zarządzania szkołą/placówką. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił wysokość  
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Omówienie przebiegu XVI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Starosta przedstawił treść pisemnej informacji z XVI Sesji Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła informacje  
na temat potrzeb zaadoptowania dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem 
na zamiejscową składnicę akt Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 
w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 
Dyrektor ZS nr 1 wyraził na piśmie zgodę na użyczenie dwóch takich 
nieużytkowanych pomieszczeń na archiwum zakładowe.  

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu nawiązując do tej sprawy 
poinformowała o piśmie kierowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu  
Pracy Łódź – Wschód, z prośbą o możliwość użytkowania dwóch dodatkowych 
pomieszczeń na archiwum tej jednostki w ramach umowy użyczenia w ZS nr 1. 
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W odniesieniu do tej sprawy Pani Skarbnik nadmieniła, że biorąc pod uwagę 
konieczność wyposażenia tych pomieszczeń, warto byłoby wstrzymać się  
z decyzjami w tej sprawie, do czasu uzyskania informacji o przyznaniu  
dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy dla PUP Łódź – Wschód. 

W związku z tym decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na kolejnych 
posiedzeniach Zarządu Powiatu. 

Dyskutowano na temat potrzeb związanych z koniecznością zabezpieczenia 
pomieszczeń z przeznaczeniem na składnicę akt dla Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

 Pani Wicestarosta poinformowała, że kilka dni temu przy drodze powiatowej, 
pomiędzy Wolą Rakową, a Stróżą w gminie Brójce zostały wyrwane z chodnika 
barierki ochronne. 

 Pani Marta Stasiak poinformowała o wystąpieniu z prośbą o udzielenie wsparcia 
finansowego w związku z organizacją Koncertu Galowego w Hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym 23.02.2020 r.  

Zarząd Powiatu zdecydował, że ze względów formalnych brak jest możliwości 
udzielenia tego typu wsparcia przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 Pani Marta Stasiak przedstawiła informacje o pozyskaniu środków finansowych  
w wysokości ponad 8 mln zł na realizację zadania: „Centrum Usług Środowiskowych 
„WISIENKA” – C.D””. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2020 rok. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie 
od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 
euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2020 roku usługi polegającej  
na przedłużeniu licencji aplikacji Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium Magic 
dla trzech stanowisk pracy. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 628/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających 
z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 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”. 

2) Nr 629/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (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”. 

3) Nr 630/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostek: PINB, 
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PCPR) – 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”. 

4) Nr 631/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (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”. 

5) Nr 632/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: SOSW) 
 – 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”. 

6) Nr 633/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR)  
 – 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”. 
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7) Nr 634/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń osiągniętych w 2019 roku przez nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni – 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”. 

8) Nr 635/2020 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych 
dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Łódzki Wschodni – 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 …………...………………….. 


