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PROTOKÓŁ NR 87/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 5 czerwca 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 86/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie zawiadomienia Wojewody Łódzkiego). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 
1 577,00 zł w zakresie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 
administracji rządowej. 

Proponowane zmiany dotyczą działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75045 
Kwalifikacja wojskowa. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 
realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. 
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Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie 
zawiadomienia Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.101.2020 z dnia 27 maja 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 (na podstawie 
zawiadomienia Wojewody Łódzkiego). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 798/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 czerwca  
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań 
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej po stronie 
dochodów i wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75045 
Kwalifikacja wojskowa. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie 
zawiadomienia Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.101.2020 z dnia 27 maja 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 
do protokołu. 

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej 
w ramach zadań własnych. 
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Proponowane zmiany dotyczą Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi 
publiczne powiatowe i rozdziału 60095 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału RGRiOŚ). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 802/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 czerwca  
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi 
publiczne powiatowe i rozdziału 60095 Pozostała działalność i zostają dokonane  
na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału RGRiOŚ. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 
do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy następujących jednostek: 
KP PSP, DPS w Wiśniowej Górze). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków dla: 
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1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 

2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 
2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków złożonych 
przez: 
1) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego; 
2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie instrukcji 
sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, ustalenie 
wykazu jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu oraz wykazu 
dokumentów (druków), które stanowią dokumentację konsolidacyjną. 

Zaproponowano zobowiązać kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, inspekcji i straży do dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji 
wszystkich sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami  
objętymi bilansem skonsolidowanym oraz sporządzenia wykazu zobowiązań i należności 
do konsolidacji między jednostkami budżetowymi Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
objętych bilansem skonsolidowanym. 

Dla potrzeb bilansu ustalone zostaje, że Powiat Łódzki Wschodni jest jednostką 
dominującą dla jednostek budżetowych i wraz z nimi tworzy grupę kapitałową 
sektora publicznego. Konsolidacji podlegają bilanse sporządzone na dzień kończący 
rok obrotowy, tj. na dzień 31 grudnia każdego roku. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
i podjął uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

Traci moc uchwała Nr 312/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
5 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wystąpienie 
z wnioskiem o zdjęcie statusu pomnika przyrody z drzewa z gatunku klon pospolity 
posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej  
w gm. Koluszki, obręb Lisowice. 
 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, z prośbą o wyrażenie 
zgody właścicielskiej na wystąpienie z wnioskiem o zdjęcie statusu pomnika przyrody 
z drzewa z gatunku klon pospolity posadowionego na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice. 

W piśmie wskazano, że jest to całkowicie uschnięte drzewo z gatunku klon pospolity 
o obwodzie pnia 249 cm, znajdujące się w parku Domu Pomocy Społecznej  
w Lisowicach. W ostatnich dniach z korony drzewa odłamała się gałęź na skutek 
silniejszego podmuchu wiatru. Drzewo jest zlokalizowane w bliskiej odległości  
ciągu komunikacyjnego, co może stanowić zagrożenie dla ludzi w przypadku 
odłamywania się kolejnych gałęzi.  

W związku z zamiarem wystąpienia do Rady Miejskiej w Koluszkach o zdjęcie statusu 
pomnika przyrody z ww. drzewa, wymagane jest uzyskanie zgody właścicielskiej 
na wystosowanie takiego wniosku przez Dyrektora DPS w Lisowicach. 

Kopia pisma w tej sprawie wraz z projektem pisma do Rady Miejskiej w Koluszkach 
oraz koncepcją zagospodarowania parku w Lisowicach, stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
właścicielską dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, na wystąpienie 
do Rady Miejskiej w Koluszkach o zdjęcie statusu pomnika przyrody z drzewa z gatunku 
klon pospolity o obwodzie pnia 249 cm (numer ewidencyjny 483), posadowionego 
na terenie działki nr 24/2, położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie w wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach 
i przedszkolach są zawieszane okresowo, na podstawie kolejnych rozporządzeń 
Ministra Edukacji Narodowej zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Obecnie zajęcia stacjonarne zostały zawieszone do dnia 7 czerwca 2020 roku. 

W związku z tym Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach 
wystąpiła o kontynuację zawieszenia zajęć terapeutycznych (w tym również zajęć 
indywidualnych) w taki sposób, aby praca z uczniem odbywała się jedynie w sposób 
zdalny (za pośrednictwem komunikatorów i telefonicznie). 

Po wyrażeniu przez Zarząd Powiatu zgody na takie rozwiązanie, zajęcia w Poradni 
zostaną zawieszone od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 roku,  
z wyjątkiem działalności diagnostycznej. 

Pani Naczelnik dodała, że taki termin końcowy zaproponowano z uwagi na fakt, 
że zajęcia w Poradni nie odbywały się w okresie wakacyjnym. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawieszenie zajęć Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach i podjął  
w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju  
w roku szkolnym 2020/2021 dla 2 dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że wpłynęły 2 wnioski rodziców dzieci z terenu 
powiatu tomaszowskiego, z prośbą o skierowanie dzieci do zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach 
w roku szkolnym 2020/2021.  

Pani Naczelnik przypomniała, że jest to kontynuacja zajęć realizowanych w roku 
szkolnym 2019/2020 – uczniowie we wrześniu 2019 roku byli wykazani w ramach 
danych Systemu Informacji Oświatowej. 

Dyrektor SOSW uznała, że w Ośrodku są odpowiednie warunki do przyjęcia tych dzieci, 
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które realizowałyby po 1 godzinie zajęć grupowych i po 1 godzinie zajęć indywidualnych. 

Taka organizacja zajęć wymaga utworzenia dodatkowej grupy. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na kontynuowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w roku szkolnym 2020/2021 
przez 2 dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego. 

13. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach, dotyczącego realizacji zajęć w Ośrodku do dnia 26 czerwca 2020 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach, dotyczące możliwości realizacji zajęć w Ośrodku  
w związku z COVID-19. Wskazano liczbę uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach 
rewalidacyjnych (łącznie 57 uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym), a każdy korzysta z 3-4 godzin zajęć. 

Dyrektor SOSW nie jest w stanie zapewnić indywidualnych zajęć dla każdego ucznia,  
ze względu na brak wystarczającej ilości sal lekcyjnych. 

Przedstawiono także informacje na temat zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka oraz zajęć w ramach programu „Za Życiem”, w których uczestniczą dzieci 
w wieku od urodzenia do 7 roku życia.  

Wspomniano również o dowozie uczniów na zajęcia do Ośrodka oraz konieczności 
reorganizacji pracy w przypadku przyjęcia wychowanków do internatu. 

Biorąc pod uwagę formę prowadzonych zajęć, mając na względzie zdrowie 
i bezpieczeństwo uczniów, wychowanków i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach, Dyrektor Ośrodka wystąpiła z pisemną prośbą 
o wyrażenie zgody na zawieszenie stacjonarnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-
wychowawczych, zajęć w klasach I-III Szkoły Podstawowej, zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć w ramach programu „Za Życiem” w okresie 
od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.  

Powyższe zajęcia będą odbywały się zdalnie. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, 
dotyczące sposobu realizacji zajęć w Ośrodku do dnia 26 czerwca 2020 roku. 
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14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
za rok 2019. 

Projekt uchwały przygotowano w związku z zakończonym rokiem budżetowym 2019, 
w tym informacja o realizacji przedsięwzięć przyjętych i realizowanych w 2019 roku. 

Informacja została przygotowana wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok i stanowi uzupełnienie informacji 
w zakresie planowania wieloletniego oraz realizacji zadań wieloletnich, realizowanych 
w roku sprawozdawczym. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za rok 2019. 

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego (Rada Powiatu) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe 
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, 
w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania 
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium dla zarządu z tego tytułu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiodącą rolę w opinii i rozpatrywaniu 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły i sprawozdania finansowego 
spełnia Komisja Rewizyjna, która przedstawia swoją opinię Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Lodzi oraz Radzie Powiatu na sesji absolutoryjnej. 
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Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z opinią 
wyrażoną przez Komisję Rewizyjną, w sprawie wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2019 rok, z uwzględnieniem opinii pozostałych komisji stałych  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok, który został przygotowany 
na postawie unormowań prawnych zawartych w art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi: „nie później niż dnia 30 czerwca roku 
następnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) sprawozdaniem finansowym; 

3) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 

4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) stanowiskiem komisji Rewizyjnej”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu. 

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w którym zaproponowała 
dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2020 – 2023. 

Zaproponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2020 obejmują 
zwiększenie dochodów ogółem o kwotę per saldo 899 803,97 zł. 
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Zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały zmiany budżetu powiatu po stronie 
dochodów wynikają z następujących okoliczności: 

1) przyznania środków z Funduszu Pracy w wysokości 100 000,00 zł na finansowanie 
przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2020 r. kosztów obsługi zadań 
określonych w art. 15zzb – 15zze 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; 

2) informacji Wojewody Łódzkiego dotyczących wysokości dotacji przyznanych 
z budżetu państwa – zmniejszenie o kwotę 1 577,00 zł; 

3) przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 300 000,00 zł 
na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika 
na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”; 

4) przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 284 938,97 zł na realizację projektów: 
a) „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych 

i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego” – 51 250,00 zł, 

b) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”– 90 000,00 zł, 

c) „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach” – 135 724,77 zł, 

d) „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Koluszkach” – 7 964,20 zł; 

5) przyznania na podstawie 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 
środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem zwrotu nadpłaconych składek 
w wysokości 186 749,00 zł; 

6) zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 
4 472,00 zł; 

7) obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu „Aktywny Samorząd” 
realizowanego ze środków PFRON i zwiększenia z tego tytułu planu dochodów 
o kwotę 25 221,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 999 803,97 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 366 115,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 

a) 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 17 546,00 zł, 

b) 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 1 577,00 zł, 

c) 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 64 216,00 zł, 

d) 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 79 596,00 zł, 
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e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 
151 250,00 zł, 

f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 55 084,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 633 688,97 zł w związku 
z następującymi okolicznościami: 

a) zwiększeniem nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Wykonanie 
chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej  
w stronę Romanowa” na podstawie uchwały Rady Gminy Brójce z dnia 28 maja 
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu w wysokości 
300 000,00 zł, 

b) wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części 
budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach na potrzeby składnicy akt Starostwa 
Powiatowego w Łodzi” o wartości 100 000,00 zł, 

c) przyznaniem środków w wysokości 233 688,97 zł z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań inwestycyjnych, 
o których mowa. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 100 000,00 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 27 892,00 zł. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała  
dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok ogółem o kwotę 801 380,97 zł, poprzez zwiększenie dochodów bieżących 
o kwotę 263 220,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 538 160,97 zł. 

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę 901 380,97 zł, poprzez zwiększenie 



12 

 

wydatków bieżących o kwotę 267 692,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 
633 688,97 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka 
wydatków nad dochodami) w wysokości 27 892,00 zł, który sfinansowany zostanie 
nadwyżką z lat ubiegłych oraz zwiększenie planu przychodów budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego o kwotę 100 000,00 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach 
zawartych porozumień i umów w 2020 r. oraz zmiany planu zadań i zakupów 
inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku, przedstawionych  
w załącznikach do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

W omawianym projekcie uchwały zaproponowano dokonanie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie dochodów na 2020 rok, które wynikają z: 

1) przyznania pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce w wysokości 300 000,00 zł 
na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika 
na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”; 

2) przyznania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 284 938,97 zł na realizację projektów: 

a) „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych  
i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego” – 51 250,00 zł, 

b) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”– 90 000,00 zł, 

c) „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach” – 135 724,77 zł; 

d) „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach” – 7 964,20 zł; 

3) przyznania na podstawie 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 
środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem zwrotu nadpłaconych składek, 
w tym dla: 

a) Dziennego Domu Pomocy – 1 324,00 zł, 

b) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – 53 051,00 zł, 

c) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – 32 280,00 zł, 

d) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach – 27 464,00 zł, 

e) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach – 40 569,00 zł, 

f) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – 14 515,00 zł, 

g) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – 17 546,00 zł; 
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4) zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 
o kwotę 4 472,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zniszczonych 
maszyn); 

5) obsługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu „Aktywny Samorząd” 
realizowanego ze środków PFRON i zwiększenia z tego tytułu planu dochodów 
o kwotę 25 221,00 zł. 

Proponowane w niniejszym projekcie uchwały Rady Powiatu zmiany budżetu powiatu 
po stronie wydatków obejmują: 

1) zabezpieczenie kwoty 119 300,00 zł na realizację zadań w ramach działu 801 – 
Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; 

2) zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy 
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zwiększeniem planu 
dochodów o kwotę 26 545,00 zł; 

3) zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 
w Lisowicach w związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 53 051,00 zł; 

4) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku ze zwiększeniem planu dochodów 
o kwotę 17 546,00 zł; 

5) zwiększenie nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Wykonanie 
chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę 
Romanowa” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Brójce 
w wysokości 300 000,00 zł; 

6) wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach na potrzeby składnicy akt Starostwa Powiatowego 
w Łodzi” o wartości 100 000,00 zł; 

7) zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w związku z przyznaniem 
środków w wysokości 284 938,97 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację projektów, o których mowa. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 100 000,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 
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19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowała 
dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany na podstawie 
wniosków złożonych przez: 

1) Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 
o przeniesienie kwoty 22 290,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy 
„świadczenia społeczne” w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej; 

2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przeniesienie w ramach 
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia kwoty 84 799,00 zł z grupy „wynagrodzenia 
i pochodne” do grupy „zadania statutowe” celem zabezpieczenia środków 
na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął inicjatywę 
uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu. 

20. Omówienie przebiegu XIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XIX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 28 maja 2020 r. w trybie zdalnym. 

 Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 19  do protokołu. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Dyskutowano o realizacji nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego 
przebudowy części budynku w ZS nr 1 w Koluszkach w związku z koniecznością 
utworzenia pomieszczenia dokumentacji wydziałowej (składnica akt) dla Wydziałów: 
Komunikacji i Transportu, Architektury i Budownictwa oraz Geodezji i Kartografii 
(propozycja wprowadzenia do budżetu Powiatu tego zadania została ujęta 
w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok) oraz innych potrzeb remontowych. 
W ZS nr 2 w Koluszkach dyrektor szkoły zaplanował remont podłogi korytarza 
(I piętro). Natomiast w SOSW nie będzie realizowany projekt dotyczący stołówki 
szkolnej, ze względu na pilniejsze potrzeby wyremontowania instalacji elektrycznej. 
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 Pan Paweł Pomorski – Członek Zarządu Powiatu zapytał o liczbę dzieci, które  
nie uczestniczyły w systemie zdalnego nauczania. 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS nadmieniła, że obecnie Wydział 
EiSS zbiera dane na ten temat. Po uzyskaniu szczegółowych informacji o realizacji 
obowiązku szkolnego przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Łódzki Wschodni, zostaną one przedstawione Zarządowi. 
Pani Naczelnik poinformowała o sposobie realizacji zajęć praktycznych w szkołach 
(praktyki zawodowe), które odbywają się za pomocą specjalnego oprogramowania. 

 Dyskutowano na temat zatwierdzonych arkuszy organizacji roku szkolnego 
2020/2021 w kontekście ewentualnego kontynuowania nauczania jedynie 
w systemie zdalnym oraz celowości finansowania niektórych wydatków. 

 Pani Wicestarosta przedstawiła pisemną informację od Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczącą liczby osób bezrobotnych od dnia 1 maja 
do dnia 4 czerwca 2020 r., ilości zarejestrowanych ofert pracy oraz form pomocy 
dla pracodawców. 
Ogółem zarejestrowano 198 osób bezrobotnych, a łączny stan bezrobotnych 
na dzień 4 czerwca 2020 r. wynosi 2113 osoby. 
Pracodawcy złożyli informacje o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca 
na podstawie oświadczenia o wykonywaniu pracy dla 11 cudzoziemców. 
Sukcesywnie wpływają wnioski o wydanie zezwoleń na pracę sezonową 
cudzoziemców, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Wg stanu na dzień 4 czerwca 2020 r. wpłynęło 3848 wniosków o pożyczki, podpisano 
2737 umów na kwotę 13 648 000,00 zł. 

Ponadto, na ogłoszony nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników wpłynęło 269 wniosków, podpisano 180 umów 
na kwotę 403 000,00 zł. 
Przedstawiono informacje na temat wniosków o udzielenie dofinansowania części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 
na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego 
przedsiębiorcy (wpłynęło 241 wniosków, podpisano 150 umów na 1 695 834,29 zł. 
Wskazano, że Urząd realizuje wnioski złożone przed stanem epidemii, a dotyczące 
staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
Raporty do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są wysyłane codziennie 
za pośrednictwem specjalnie stworzonej do tego platformy internetowej. 

Pismo Dyrektora PUP Łódź – Wschód stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019; 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2019; 

3) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok; 

4) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023; 

5) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok; 

6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuowanie zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju w roku szkolnym 2020/2021 przez 2 dzieci z terenu powiatu tomaszowskiego. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 
 – Wychowawczego w Koluszkach, dotyczące sposobu realizacji zajęć w Ośrodku do dnia 
26 czerwca 2020 roku. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 798/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie zawiadomienia 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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2) Nr 799/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 (na podstawie 
zawiadomienia 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 800/2020 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wystąpienie  
z wnioskiem o zdjęcie statusu pomnika przyrody z drzewa z gatunku klon pospolity 
posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej 
w gm. Koluszki, obręb Lisowice – 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 801/2020 w sprawie w wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. Działalność Poradni z wyjątkiem 
działalności diagnostycznej – 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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5) Nr 802/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na ro 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału RGRiOŚ) – 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. 

6) Nr 803/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału RGRiOŚ) – 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 804/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach  
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: KP PSP, DPS 
w Wiśniowej Górze) – 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. 

8) Nr 805/2020 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu 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    …………...………………….. 


