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PROTOKÓŁ NR 82/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 30 kwietnia 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 protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 81/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podpisanie umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie finansowania Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie umowy z Powiatem Zgierskim w sprawie 
finansowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku. 

Umowa jest konsekwencją przyznania Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu pomocy 
finansowej z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem  
na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Zaproponowano ustalenie płatności za jedno wydanie orzeczenie w wysokości 102,00 zł. 
całkowity koszt wydania jednego orzeczenia obecnie wynosi 207,00 zł, w tym z dotacji 
celowej z budżetu państwa pokrywany jest koszt 105,00 zł, a kwota 102,00 zł ze środków 
z dotacji z budżetu Powiatu Zgierskiego. 
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Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podpisał umowę z Powiatem Zgierskim w sprawie 
finansowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku. 

5. Podpisanie umowy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Koluszkach w sprawie 
dofinansowania kosztów działalności WTZ ze środków Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie umowy 
z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Koluszkach w sprawie dofinansowania kosztów 
działalności WTZ ze środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Umowa jest konsekwencją uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w roku 2020. 

Na mocy tej uchwały Zarząd Powiatu został upoważniony do zawarcia umowy 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem" z siedzibą 
w Koluszkach, ul. Pomorska 5 w sprawie przekazania dotacji na działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w roku 2020, w wysokości 10,01 % kosztów. 

Koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 ustalono w wysokości 
1 138 800,00 zł, w tym: 

1) dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 89,99 % kosztów – kwota 1 024 800,00 zł; 

2) dotacja podmiotowa z dochodów Powiatu w wysokości 10,01 % kosztów – kwota 
114 000,00 zł (dotacja na 50 uczestników Warsztatu). 

Roczna dotacja Powiatu na dofinansowanie działalności uczestnictwa jednego uczestnika 
w warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 10,01 % kosztów wyniesie 2 278,00 zł. 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podpisał umowę z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
w sprawie dofinansowania kosztów działalności WTZ ze środków Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
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6. Podpisanie aneksu do umowy w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Koluszkach. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie aneksu 
do umowy w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 

Aneks do umowy jest konsekwencją zmiany zasad dofinansowania kosztów działalności 
WTZ z dochodów własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego i ustaleniem kosztów 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 w wysokości 1 138 800,00 zł, 
w tym: 
1) dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w wysokości 89,99 % kosztów – kwota 1 024 800,00 zł; 
2) dotacja podmiotowa z dochodów Powiatu w wysokości 10,01 % kosztów – kwota 

114 000,00 zł (dotacja na 50 uczestników Warsztatu). 

Projekt aneksu do umowy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń  
w tej sprawie i podpisał aneks do umowy w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Koluszkach. 

7. Podpisanie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej działających na terenie powiatu tomaszowskiego. 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podpisanie porozumienia 
z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców 
powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających 
na terenie powiatu tomaszowskiego. 

Pani Dyrektor nadmieniła, że porozumienie dotyczy 13 uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, za których Powiat ponosi 10 % kosztów.  

Ustalono wysokość kosztów rehabilitacji uczestników WTZ na 2020 rok w kwocie 
2 278,00 zł w przeliczeniu na 1 uczestnika warsztatu, zamieszkałego na terenie powiatu 
tomaszowskiego. Łączna wysokość kosztów rehabilitacji ponoszona przez Powiat 
Tomaszowski w 2020 roku wyniesie 29 614,00 zł. 

Środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej 
sprawie i podpisał porozumienie z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia 
kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu tomaszowskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (dotyczy 
jednostek: DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmiany planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów i po stronie 
wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 w zakresie zadań własnych realizowanych 
przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków  
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie dochodów i wydatków; 
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
rozdziału 60095 Pozostała działalność; 

2) Działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
rozdziału 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa; 

3) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego; 

4) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

5) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 
interwencji kryzysowej, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

6) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności, rozdziału 85322 Fundusz Pracy, rozdziału 
85395 Pozostała działalność; 

7) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XVIII/193/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji 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 w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym na rok 2020 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie 
zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 020 Leśnictwo, rozdziału 02001 Gospodarka leśna; 
2) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 

rozdziału 60095 Pozostała działalność; 
3) Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała 

działalność. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XVIII/194/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 8 do protokołu. 

10. 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 
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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 marca 2020 r. ustalone w wysokości 69 383 234,87 zł 
 zostały wykonane na kwotę 20 054 646,59 zł, co stanowi 28,90 % planu, w tym: 
– dochody bieżące ustalone w wysokości 65 819 800,76 zł zostały zrealizowane 

na kwotę 19 543 081,94 zł (29,69 % planu), 
– dochody majątkowe ustalone w wysokości 3 563 434,11 zł zostały zrealizowane 

na kwotę 511 564,65 zł (14,36 % planu). 

Przychody na dzień 31 marca 2020 r. zostały wykonane w wysokości 10 712 643,75 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 31 marca 2020 r. ustalone na kwotę 70 302 515,56 zł 
zostały wykonane w wysokości 14 834 837,19 zł, co stanowi 21,10 % planu, w tym: 
– wydatki bieżące ustalone na kwotę 59 590 012,42 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 14 757 514,99 zł, co stanowi 24,77 % planu, 
– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 10 712 503,14 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 77 322,20 zł, co stanowi 0,72 % planu. 

Rozchody zaplanowane na kwotę 72 108,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 
18 027,00 zł, co stanowi 25,00 % planu. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w I kwartale 2020 roku nie udzielono umorzeń 
niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął informację 
o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I kwartał 2020 r. 
oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 
w I kwartale 2020 r. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg zlokalizowanych  
na terenie działek nr ewid. 166/34, 166/71, 166/74, 166/86, 166/77, 166/39, 166/55, 
166/14, 166/18, 133/6, 139, 148/13, 169/11, 169/13, 169/15, 169/17, 175/22, 175/17, 
175/24, 19, 17/3, 27/10 w obrębie geodezyjnym Kopanka oraz działek nr ewid. 234/2, 
294, 197/9, 175/7, 197/6, 297 w obrębie geodezyjnym Stare Skoszewy, do kategorii  
dróg gminnych. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił treść wystąpienia Zakładu Gospodarki Komunalnej  
Gminy Nowosolna, w którym zwrócono się do Zarządu Powiatu z prośbą o zasięgnięcie 
opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie 
działek o numerach ewidencyjnych:  
1) 17/3, 19, 27/10, 166/14, 166/18, 166/34, 166/39, 166/55, 166/71, 166/74, 166/77, 

166/86 w miejscowości Wódka obręb Kopanka; 
2) 133/6, 139, 148/13, 169/11, 169/13, 169/15, 169/17, 175/17, 175/22, 175/24 

w miejscowości Dąbrowa obręb Kopanka; 
3) 175/7, 197/6, 197/9, 234/2, 294, 297 w miejscowości Stare Skoszewy obręb Stare 

Skoszewy. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca o drogach 
publicznych, „zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady 
gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu”. 

Pan Burzyński nadmienił, że zmiana kategorii tych dróg nie będzie miała istotnego 
wpływu na układ sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 
dlatego wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o pozytywne zaopiniowanie zaliczenia 
do kategorii dróg gminnych wskazanych dróg zlokalizowanych na działkach położonych 
w miejscowościach: Wódka i Dąbrowa, obręb Kopanka oraz w miejscowości Stare 
Skoszewy, obręb Stare Skoszewy 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie 
działek o wskazanych numerach ewidencyjnych w miejscowości Wódka i w miejscowości 
Dąbrowa obręb Kopanka, oraz w miejscowości Stare Skoszewy obręb Stare Skoszewy. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. Krystiana Kowalskiego do występowania 
w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji 
publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w związku z zamiarem realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”, 
istnieje potrzeba wykonania dokumentacji projektowej przez osobę uprawnioną, 
co będzie związane z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego oraz opinii konserwatora 
zabytków o braku przeciwskazań do realizacji prac.  
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W związku z tym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie 
projektanta wyłonionego w ramach przeprowadzonego postępowania – Pana Krystiana 
Kowalskiego reprezentującego Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski,  
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka, do występowania w imieniu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji publicznej w sprawach 
związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 3313E w Kruszowie”. 

Zakres upoważnienia będzie obejmował: 

1) występowanie w imieniu inwestora – Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji 
i organów administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, 
decyzji, warunków technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika 
w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”; 

2) odbieranie za pokwitowaniem odbioru, dokumentów i aktów administracyjnych 
wydawanych w postępowaniach określonych w pkt 1). 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że inwestycja znajduje się na obszarze objętym 
ochroną Konserwatora Zabytków i dodał, że w trakcie przygotowania postępowania 
ustalono, że sprawa powinna zostać skonsultowana z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad.  
GDDKiA wyraziła zgodę na lokalizację części projektowanego chodnika w pasie drogi 
krajowej nr 12. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu upoważnił Projektanta  
do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów 
administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji  
oraz materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”. 

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

Niniejsze upoważnienie zostało udzielone na czas wykonywania dokumentacji 
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020  
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
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1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 

2) Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach; 

3) Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach; 

4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 
Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80120 Licea Ogólnokształcące, rozdziału 
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych; 

2) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85406 Poradnie 
Psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej 
w podległych i nadzorowanych przez Powiat jednostkach organizacyjnych oraz innych 
jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, 
porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z koniecznością przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 oraz w związku z funkcjonowaniem kontroli 
wewnętrznej, zaistniała potrzeba sprawowania kontroli zarządczej poza siedzibą 
kontrolowanej jednostki (komórki) organizacyjnej w podległych i nadzorowanych 
przez Powiat jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność 
podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony 
Powiatu. 

Z uwagi na powyższe Pani Skarbnik poinformowała o potrzebie zmiany w Regulaminie 
funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych przez Powiat 
jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega 
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z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu, 
ustalonym Uchwałą Nr 63/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
9 lutego 2011 r., dlatego zaproponowano dokonanie zmiany w Regulaminie w Rozdziale 
III Przebieg postępowania kontrolnego, tryb zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń 
do ustaleń zawartych w protokole kontroli, postępowanie i zalecenia pokontrolne w § 46 
poprzez dodanie po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadkach szczególnych z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa związanego  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się 
choroby COVID-19 dopuszcza się przeprowadzanie kontroli poza siedzibą kontrolowanej 
jednostki (komórki) organizacyjnej np. metodą zdalną.” 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował 
zaproponowaną zmianę Regulaminu i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ przestawił informacje 
dotyczące realizacji zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – 
przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”. 

Poinformował, że wystosował zapytanie do opiekuna projektu Powiatu, 
dotyczącego tego, czy istnieje precedens w postępowaniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego w takiej sytuacji, jaka obecnie dotyczy 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W przesłanej informacji wskazano, że Powiat zamierza zaniechać realizacji projektu, 
na który uzyskano dofinansowanie w części dotyczącej budynku tzw. „pałacyku”, 
realizować jedynie w części obejmującej „pawilon”.  

Zapytano również o konieczne działania, jakie powinny zostać podjęte przez Powiat 
w tej sytuacji. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, zmiana 
umowy jest możliwa, o ile nie naruszy zasad, na podstawie których przyznano 
dofinansowanie. Zatem będzie podlegało ocenie, czy ograniczenie tego projektu 
nie spowoduje zmiany rankingu zadań do dofinansowania na liście, na której zostało 
ujęte zadanie Powiatu. 

Pan Burzyński na podstawie przepisów wnioskuje, że Powiat Łódzki Wschodni 
będzie musiał złożyć nowy wniosek i opracować nowe studium wykonalności 
dla tego zadania, a następnie wystąpić o weryfikację tego wniosku. 

Do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi w tej sprawie.  
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 Pan Zbigniew Burzyński przypomniał o wystąpieniu skierowanym do Ministra 
Infrastruktury, który rozpatruje wnioski o dofinansowanie projektów z subwencji 
ogólnej budżetu Państwa w związku ze złożonym przez Powiat wnioskiem 
dotyczącym budowy kładki, na kwotę około 250 tys. zł. 

Zapytanie dotyczyło aktualności szans i możliwości uzyskania przez Powiat 
dofinansowania, w związku z ograniczeniami kosztów budżetu Państwa ze względu 
na występowanie COVID-19. 

Do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi w tej sprawie. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat darowizn otrzymanych przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I kwartale 2020 roku. 

 W tym czasie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 
zostały przekazane darowizny rzeczowe w postaci odzieży męskiej i damskiej, 
produktów kosmetycznych i chemii domowej dla mieszkańców DPS, na kwotę 
22 235,86 zł. 

 Zestawienie darowizn stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu podpisał: 

1) umowę z Powiatem Zgierskim w sprawie finansowania Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w 2020 roku; 

2) umowę z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Koluszkach w sprawie dofinansowania 
kosztów działalności WTZ ze środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

3) aneks do umowy w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach; 

4) porozumienie z Powiatem Tomaszowskim w sprawie ponoszenia kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej działających na terenie powiatu tomaszowskiego. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 741/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (dotyczy jednostek: DPS 
w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 742/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych 
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 
 – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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3) Nr 743/2020 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 744/2020 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie 
działek nr ewid. 166/34, 166/71, 166/74, 166/86, 166/77, 166/39, 166/55, 166/14, 
166/18, 133/6, 139, 148/13, 169/11, 169/13, 169/15, 169/17, 175/22, 175/17, 
175/24, 19, 17/3, 27/10 w obrębie geodezyjnym Kopanka oraz działek nr ewid. 
234/2, 294, 197/9, 175/7, 197/6, 297 w obrębie geodezyjnym Stare Skoszewy, 
do kategorii dróg gminnych – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 745/2020 w sprawie upoważnienia p. Krystiana Kowalskiego do występowania 
w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji 
publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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6) Nr 746/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, PPP) – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 747/2020 w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej 
w podległych i nadzorowanych przez Powiat jednostkach organizacyjnych oraz innych 
jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, 
porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 


