
1 

 

PROTOKÓŁ NR 30/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 5 czerwca 2019 r. 

w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 

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 Nr 29/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 29/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Wizytacja w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

W związku z planowaną rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16, Zarząd Powiatu gościł  
w budynku tej szkoły. 

Pan Starosta nadmienił, że w ramach realizacji tego przedsięwzięcia planowane jest 
wybudowanie obiektu, w którym zostanie zlokalizowanych 8 sal lekcyjnych dla Szkoły 
Podstawowej Nr 2 oraz 4 sale lekcyjne dla I Liceum Ogólnokształcącego. 

Pan Starosta poinformował o trwających od kilku lat rozmowach z przedstawicielami 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach w związku z wątpliwościami 
co do podziału zajmowanych pomieszczeń w stosunku do udziałów Liceum 
we współwłasności budynku i zajmowanej powierzchni. 

Nadmienił, że w związku ze zmianami w systemie oświaty i wydłużeniem cyklu 
kształcenia w Liceum obecna liczba pomieszczeń będzie niewystarczająca 
do prowadzenia zajęć lekcyjnych w systemie jednozmianowym. 
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Pan Starosta przypomniał, że w poprzednich latach (przed 2002 r.), kiedy w Liceum 
kształciła się młodzież w klasach I-IV, aby zapewnić odpowiednią ilość sal lekcyjnych, 
Liceum wynajmowało pomieszczenia od parafii NP NMP w Koluszkach. 

W pierwszej kadencji Rady Powiatu w budynku wymieniono okna i wyremontowano 
kotłownię. W ubiegłym roku przeprowadzono termomodernizację budynku (wymiana 
pokrycia dachowego, remont elewacji). 

Pani Wicestarosta zwróciła uwagę na małą powierzchnię gabinetu Dyrektora I LO. 

Również pomieszczenie zaadoptowane na pokój pedagoga szkolnego jest niewielkie, 
księgowość jest zlokalizowana na parterze tego budynku i 2 małe sale językowe, 
które użyczone zostały obecnie na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach 
(po zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych, do końca roku szkolnego 2018/2019). 

Pan Paweł Lewiak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach podkreślił, 
że najważniejsze jest pozyskanie dodatkowych 4 sal lekcyjnych dla potrzeb Liceum. 

Przedstawiono informacje na temat prognozowanego naboru do klas pierwszych 
w ramach tzw. „pierwszego wyboru” oraz aktualnej liczby oddziałów klasowych. 

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz zapytała jak Liceum poradzi sobie po naborze 
do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 w związku z niewystarczającą ilością sal 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych? 

W odpowiedzi Pan Paweł Lewiak poinformował, że obecnie na 12 pomieszczeń  
wraz z salą gimnastyczną jest 11 oddziałów w szkole, natomiast od nowego roku 
szkolnego będzie konieczne prowadzenie zajęć lekcyjnych w systemie 1,5 – zmianowym. 

Rozważa się również prowadzenie lekcji religii częściowo w salach katechetycznych 
przy parafii, częściowo w budynku Liceum. 

Pani Wicestarosta zauważyła, że w wyniku reformy systemu oświaty szkoły będą 
zmuszone do wprowadzenia systemu 1,5-zmianowego lub 2-zmianowego. 

 Pan Dyrektor poinformował, że zależy mu na atrakcyjności szkoły dla uczniów,  
dlatego podejmuje się różne inicjatywy zmierzające do stworzenia dobrego wizerunku 
szkoły. Dlatego między innymi pozyskano środki od Łódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego na prowadzenie 4 godzin zajęć z piłki nożnej i planowane jest również 
wprowadzenie zajęć z siatkówki. Organizowane są zajęcia pokazowe dla przyszłych 
kandydatów, m.in. Wielka Lekcja Geografii. 

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz zapytała jakie klasy profilowe zostałyby 
zlokalizowane w nowym budynku i w zależności od rodzaju profili jakie byłyby koszty 
wyposażenia tych pomieszczeń? 

W odpowiedzi Pan Paweł Lewiak powiedział, że na tym etapie trudno jest dokładnie 
wskazać dla jakich klas byłyby to pomieszczenia. 
Nadmienił, że na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować wysokość tych kosztów. 
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Ponadto Pan Dyrektor poinformował, że przy 10 % udziale Starostwa została 
wyposażona pracownia internetowa, natomiast pozostałe 90 % sfinansowano 
ze środków pochodzących z PERN S.A. – Krajowy lider logistyki naftowej. 
Pozyskano również środki na doposażenie ekopracowni. Przy okazji Pan Dyrektor 
poinformował o zamiarze doposażenia pracowni chemicznej i zasygnalizował potrzebę 
doposażenia pracowni matematyczno-fizycznej. 

W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Dyrektora, Pani Wicestarosta nadmieniła, 
że występowano również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie dwóch projektów: dla ZSP nr 1 i ZSP nr 2 
w Koluszkach. 

Pan Paweł Pomorski – Członek Zarządu Powiatu zapytał o liczbę oddziałów klasowych 
w poszczególnych rocznikach. 

W odpowiedzi Pan Dyrektor nadmienił, że obecnie są 4 oddziały klasy pierwszej,  
3 oddziały klasy drugiej i były 4 oddziały klasy trzeciej – klasy maturalne, dla których 
zakończyły się już zajęcia dydaktyczne. 

Pani Wicestarosta zaproponowała, aby zareklamować I LO w Koluszkach w najbardziej 
przyciągającym punkcie miasta i przez to zachęcić młodzież do nauki w tej szkole. 
Wskazano, że takie działania mogłyby zostać podjęte m. in. podczas tegorocznych 
obchodów „Dni Koluszek”. 

Dyskutowano na temat wątpliwości związanych z rozbudową tego budynku i zasadności 
podejmowania decyzji w tej sprawie przed naborem na rok szkolny 2019/2020. 

Pan Paweł Pomorski wyraził wątpliwość dotyczącą lokalizacji liceum w kilku budynkach. 
Uznał, że lepszym rozwiązaniem byłoby prowadzenie zajęć dydaktycznych w jednym 
budynku, aby uczniowie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej byli oddzieleni. 

Pan Paweł Lewiak nadmienił, że plan zajęć jest układany w taki sposób, aby przerwy 
w zajęciach lekcyjnych w liceum i w szkole podstawowej następowały w różnych 
godzinach. 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu podzieliła zdanie Pana Pawła 
Pomorskiego, wskazując, że moment rekrutacji będzie najkorzystniejszy na podjęcie 
decyzji dotyczącej rozbudowy szkoły. 

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz wskazała, że jeśli chodzi o rozbudowę budynku 
będącego siedzibą SP nr 2 i I LO w Koluszkach w kontekście prowadzonego naboru 
na rok szkolny 2019/2020, to rozbudowa jest zasadna, aby młodzież wybierała tę szkołę. 

Dyskutowano na temat ewentualnych przewidywanych wahań kosztów rozbudowy 
budynku ze względu na zmianę cen usług budowlanych oraz na temat możliwości szkoły 
jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniej kadry nauczycielskiej. 
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W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zaproszeni 
goście przeprowadzili wizytację I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach. Pan dyrektor Paweł Lewiak oprowadził gości prezentując sale lekcyjne 
i pracownie dydaktyczne. 

Następnie, poza budynkiem I LO zaprezentowano Zarządowi Powiatu oraz osobom 
obecnym miejsce, w którym planowana jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas podróży powrotnej 
do siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. 

Po powrocie do Starostwa obrady Zarządu Powiatu wznowiono. 

Zarząd Powiatu dyskutował na temat zasadności podjęcia decyzji o rozbudowie  
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach 
przy ul. Kościuszki 16, przed naborem na rok szkolny 2019/2020. 

Pan Starosta przypomniał, że istotne jest podjęcie decyzji w zakresie zabezpieczenia 
środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach  
przy ul. Kościuszki 16. 
Koszt z tym związany wyniesie około 120 tys. zł, w tym Powiat 1/3 czyli około 40 000 zł. 

W zakresie rozbudowy tego budynku Zarząd Powiatu zgodnie opowiedział się  
za realizacją tego przedsięwzięcia, natomiast jeśli chodzi o decyzję w zakresie 
opracowania dokumentacji i partycypację w kosztach realizacji tego zadania, Członkowie 
Zarządu mieli rozbieżne opinie. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że prawdopodobnie do dnia 15 września 2019 roku 
można składać wnioski do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie dofinansowania 
realizacji tego typu inwestycji w 2020 roku. 

Dyskutowano na temat zdolności kredytowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
oraz na temat innych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat. 

Po przedstawieniu wszelkich opinii na ten temat, Zarząd Powiatu opowiedział się 
za współfinansowaniem opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę 
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach 
przy ul. Kościuszki 16. 

Na najbliższą Sesję Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostanie przygotowany 
w tej sprawie stosowny projekt uchwały Rady Powiatu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (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 zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1) w zakresie zadań 
własnych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 302/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 maja  
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 4 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego 
Festynu Rodzinnego w Koluszkach. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu nawiązała do pisma Komitetu 
Organizacyjnego Marszu dla Życia i Rodziny w Koluszkach omawianego na poprzednim 
posiedzeniu Zarządu w sprawie objęcia patronatem tej inicjatywy i udzielenie pomocy 
technicznej i finansowej przy organizacji tego wydarzenia oraz ufundowanie nagród. 
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Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na objęcie patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego Festynu Rodzinnego,  
w ramach którego odbędzie się „Marsz dla Życia i Rodziny”, organizowanego 
dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Parafię Rzymskokatolicką 
pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w dniu 16 czerwca 2019 roku 
w Koluszkach. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku 
przeznaczyć środki finansowe w kwocie do 300,00 zł na zakup nagród dla zwycięzców 
konkursów organizowanych podczas Festynu Rodzinnego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę 
w przedmiotowej sprawie, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego 
imprezy plenerowej pn. „Przegląd Sikawek Konnych”. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu 
przedstawiała pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie w sprawie wsparcia 
finansowego i ufundowania upominków dla uczestników imprezy plenerowej 
pt. „Przegląd Sikawek Konnych”. 

W związku z tym wystąpiono o wyrażenie zgody na objęcie patronatem Starosty 
Łódzkiego Wschodniego imprezy plenerowej pn. „Przegląd Sikawek Konnych”, 
organizowanej dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Tuszynie, która odbędzie się 14 lipca 2019 roku w Tuszynie. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe w kwocie do 1 000,00 zł na zakup nagród dla zwycięzców konkursów 
organizowanych podczas Przeglądu Sikawek Konnych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia  
publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści  
ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r., dla zadania 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – oznaczenie sprawy Or.272.1.8.2019, wystąpił o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy obiektu mostowego w ciągu 
drogi nr 2904 E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie. Realizacja zadania polegać będzie na: 
1) wymianie istniejącego obiektu mostowego (przepustu); 
2) odtworzeniu nawierzchni drogowej; 
3) wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 
4) przebudowie zjazdu indywidualnego z przesunięciem ogrodzenia. 

Pan Naczelnik poinformował, że kosztorys inwestorski na realizację tego zadania 
opiewa na kwotę około 522 tys. zł. 

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 500 tys. zł, w tym 250 tys. zł 
Powiatu i 250 tys. zł jako pomoc finansowa z Gminy Tuszyn na realizację tego zadania. 

Pan Burzyński poinformował, że uzyskano informację z Ministerstwa Finansów 
o przyznaniu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego kwoty 257 267,00 zł ze środków 
rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”. 

Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 15 listopada 2019 roku. 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanych dla przedmiotowego 
postępowania zastrzeżono, że po wykonaniu osuszenia stawu do czasu zakończenia 
robót prace muszą być prowadzone przy utrzymaniu przepływu w cieku. 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje na temat warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zdolności zawodowej. Spełnienie 
tego warunku zostanie uznane, jeżeli: 

1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy roboty obejmujące wykonanie 
konstrukcji mostowych lub przepustów o rozpiętości min. 4,0 m o wartości 
co najmniej 300 000,00 zł brutto każda, z załączeniem dowodów określających 
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 
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o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone 

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe 
do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności 
uprawniającej do kierowania robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z, 
umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 

Pan Burzyński przedstawił informacje na temat wymagań dotyczących wadium, którego 
wysokość w przedmiotowym postępowaniu ustalono w kwocie 10 000,00 zł. 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono następujące kryteria oceny 
oferty Wykonawcy: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga 60 %; 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi (powyżej 60 miesięcy) – waga 40 %. 

Zaproponowano określenie wymaganej minimalnej długość okresu gwarancji jakości 
i rękojmi w wysokości 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. 

Przedstawiono również ujęte w SIWZ wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia 
przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10,0 % ceny całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 10:00. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E 
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Stróża 
oraz mieszkańców sołectwa Stróża dotyczącej montażu spowalniaczy w rejonie 
skrzyżowania ulic Kolumny i Tuszyńskiej. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w dniu 21 lutego 2019 r. do kancelarii 
Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęło pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Stróża 
oraz mieszkańców Sołectwa Stróża w sprawie montażu spowalniaczy w rejonie 
skrzyżowania ulic Kolumny i Tuszyńskiej. 
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Analiza treści złożonego wniosku uprawnia adresata do potraktowania pisma 
jako petycji z konsekwencją dalszego jej procedowania w oparciu o ustawę z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach. 

Pan Naczelnik poinformował, że działając na mocy ww. ustawy, w dniu 28 lutego 2019 r., 
wezwano wnioskodawców do uzupełnienia petycji o wskazane w wezwaniu informacje, 
a po jej uzupełnieniu w dniu 19 marca 2019 r., poddano sprawę z petycji ocenie 
merytorycznej. 

Z treści petycji wynika, że miejscem montażu spowalniaczy ma być droga powiatowa 
nr 2912E ul. Tuszyńska w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1130E 
ul. Kolumna w Stróży. Na ul. Tuszyńskiej od ul. Rokicińskiej do granicy z gminą Brójce 
tj. na długości około 5 km zainstalowane są obecnie 4 szykany złożone łącznie z 10 wysp 
o wymiarach 2,0 m × 2,0 m (przy ul. Krzywej i ul. Piekarniczej w Wiśniowej Górze) 
oraz dwóch wysp o wymiarach 5,5 × 7,0 m z usytuowanymi na nich przejściami 
dla pieszych (krańcówka autobusowa i rejon ul. Krańcowej w Stróży). 

Dodatkowo w ubiegłym roku zostały uruchomione aktywne oznakowania przejść 
dla pieszych w rejonie ul. Kolumny i ul. Oficerskiej, a w roku bieżącym przejścia te 
zostały dodatkowo zabezpieczone pasami akustycznymi informującymi kierowców 
o zbliżaniu się do miejsca niebezpiecznego. 

Pan Naczelnik nadmienił, że droga powiatowa nr 2912E jest jedną z trzech dróg 
powiatowych o najistotniejszym znaczeniu tranzytowym, a obecnie, w związku 
z przebudową ul. Rokicińskiej, drogą o największym obciążeniu ruchem kołowym. 

Droga ta przecina dwie drogi wojewódzkie i łączy się w Brzezinach z droga krajową, 
a także stanowi połączenie czterech siedzib samorządu terytorialnego, po dwie 
w powiecie łódzkim wschodnim i brzezińskim. Droga ta stanowi również główną 
oś komunikacji lokalnej w miejscowościach Wiśniowa Góra i Stróża w gminie Andrespol. 

Na zarządcy drogi spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 
uczestnikom ruchu, ale również wygody i komfortu korzystania z ciągu komunikacyjnego 
pieszym, rowerzystom i kierowcom pojazdów mechanicznych. 

Biorąc pod uwagę obie funkcje drogi – tranzytową i lokalną należy stwierdzić, 
że zastosowane na drodze urządzenia bezpieczeństwa ruchu pieszych, a także 
wyposażenie drogi w chodnik i ścieżkę rowerową stanowią rozsądne, wyważone 
pogodzenie ww. funkcji. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w tym roku Powiat Łódzki Wschodni  
zamierza przeprowadzić modernizację fragmentu drogi w rejonie ul. Cedrowej 
i Sportowej polegającej na budowie sprawnego systemu odwodnienia tego obszaru.  

Przewidziane roboty, zaplanowane zgodnie z zakończonym postępowaniem 
przetargowym do realizacji w lecie tego roku, w sposób naturalny ograniczą prędkość 
pojazdów w rejonie skrzyżowania drogi z ul. Kolumny z uwagi na konieczność zwężenia 
jezdni dla przeprowadzenia robót kanalizacyjnych. 
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Docelowo, Gmina Andrespol zamierza ogrodzić teren skateparku oraz wybudować 
pod jezdnią ul. Tuszyńskiej kolektor kanalizacji sanitarnej, a zatem, w okresie robót, 
ruch na drodze zostanie wyłączony lub bardzo istotnie ograniczony.  

Po zakończeniu wszystkich inwestycji w rejonie skrzyżowania ul Tuszyńskiej 
i ul. Kolumna, na etapie odtwarzania nawierzchni jezdni i chodników będzie właściwy 
moment do analizy potrzeby montażu dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
na poszczególnych odcinkach drogi. 

W związku z przedstawionymi zagadnieniami, Pan Zbigniew Burzyński zaproponował, 
aby Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, po rozpatrzeniu petycji Rady Sołeckiej 
Sołectwa Stróża oraz mieszkańców sołectwa Stróża dotyczącej montażu spowalniaczy 
w rejonie skrzyżowania ulic Kolumny i Tuszyńskiej, zdecydował o odmowie jej 
uwzględnienia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawioną propozycję i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

11. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/8 o pow. 0,1884 ha w obrębie Zofiówka 
(wydzielono m.in. działkę nr 52/14 o pow. 0,0026 ha pod poszerzenie drogi 
powiatowej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 52/8 o powierzchni 0,1884 ha w obrębie Zofiówka. 

W wyniku podziału wydzielono następujące działki: 

– nr 52/11 o powierzchni 0,0085 ha, 

– nr 52/12 o powierzchni 0,0188 ha, 

– nr 52/13 o powierzchni 0,1585 ha – droga wewnętrzna, 

– nr 52/14 o powierzchni 0,0026 ha – droga powiatowa. 

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu 
wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – 
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą 
z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu 
Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna, 
albo orzeczenie o podziale prawomocne. 
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W związku z tym stwierdzono, że powstała w wyniku podziału działka nr 52/14 
o powierzchni 0,0026 ha została wydzielona pod poszerzenie publicznej drogi 
powiatowej i z mocy prawa przechodzi na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między 
dotychczasowym właścicielem a właściwym organem. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej 
decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o odstąpieniu 
od przysługującego prawa do złożenia odwołania od tej decyzji do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

Dyskutowano na temat wydawanych decyzji w sprawie podziału nieruchomości 
z wydzieleniem gruntów pod poszerzenie dróg. 

Pan Bogusław Biliński przedstawił również informacje dotyczące zakresu zadań  
i tematyki spraw rozpatrywanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy z Wojewodą Łódzkim, 
dotyczącej udzielenia dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami 
do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” – Priorytetu 3. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację  
warunków umowy z Wojewodą Łódzkim, dotyczącej udzielenia w 2019 roku dotacji 
na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, z przeznaczeniem dla Technikum nr 1 
w Koluszkach, w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytetu 3. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że kwota wnioskowanej dotacji wyniosła: 2 000,00 zł, 
natomiast całkowita wartość zadania wynosi 2 500,00 zł. 

Umowa zawiera warunki realizacji i rozliczania otrzymanej dotacji. 

Pani Małgorzata Szelest dodała, że wysokość dofinansowania jest uzależniona 
od liczebności uczniów w szkole. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
warunki Umowy z Wojewodą Łódzkim dotyczącej udzielenia dotacji na zakup książek 
niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Koluszkach w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytetu 3. 

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

13. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej 
w Koluszkach od roku szkolnego 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu skierowanym przez Starostę 
Powiatu Skierniewickiego z prośbą o przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością w stopniu 
lekkim, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, do klasy V 
Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach od roku szkolnego 2019/2020. 

Zgodnie z informacją uzyskaną od dyrektora SOSW, przyjęcie tego ucznia nie spowoduje 
dodatkowych skutków finansowych. 

Pani Naczelnik poinformowała o rozbieżnościach w interpretacji przepisów w zakresie 
liczebności oddziałów klasowych w zależności od stopnia niepełnosprawności. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu 
ucznia do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach od roku szkolnego 
2019/2020. 

14. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisko robotnika 
gospodarczego w ZSP nr 1 w Koluszkach, na czas nieobecności pracownika, 
od czerwca 2019 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo wystosowane przez dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, z prośbą o zatrudnienie osoby 
na stanowisko robotnika gospodarczego w ZSP nr 1 w Koluszkach od czerwca 2019 roku, 
związanej z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim od dnia 1 maja 2019 roku,  
na czas nieobecności pracownika. 

Potrzeba zatrudnienia pracownika jest związana ze zbliżającym się okresem 
wakacyjnym, kiedy prowadzone są prace naprawcze i porządkowe, a także ze względu 
na zamiar wyremontowania szatni w tej szkole. 
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Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zatrudnienie pracownika nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o zatrudnieniu osoby na stanowisko robotnika gospodarczego w ZSP nr 1 w Koluszkach, 
na czas nieobecności pracownika, od czerwca 2019 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o rezygnacji ze stanowiska dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach złożonej w dniu  
30 maja 2019 r. przez Panią Annę Podgajną – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ, który powierzył 
nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje nauczyciela ze stanowiska 
kierowniczego w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że odnosząc się do treści pisma Pani Anny Podgajnej 
należy przyjąć, że rezygnacja z funkcji dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach, będąca jednostronnym oświadczeniem zawiera również 
ofertę odwołania z konkretną zaproponowaną datą 31 sierpnia 2019 roku. 

W związku z tym zaproponowano odwołanie Pani Anny Podgajnej ze stanowiska 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach z dniem 
31 sierpnia 2019 roku (w ramach porozumienia stron). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

W związku z odwołaniem Pani Anny Podgajnej ze stanowiska dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach z dniem 31 sierpnia 2019 roku, 
Pani Małgorzata Szelest zaproponowała ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8. 
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Zarząd Powiatu nie zgłosił w tej sprawie zastrzeżeń i podjął w przedmiotowej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania dyrektora Specjalnego Ośrodka  
Szkolno–Wychowawczego w Koluszkach do sporządzenia protokołu zdawczo-
odbiorczego rzeczowych składników majątkowych oraz dokumentacji Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o konieczności zobowiązania Pani Anny 
Podgajnej do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego rzeczowych składników 
majątkowych oraz dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych i kadrowych  
oraz dokumentacji organizacji pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Koluszkach, w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Koluszkach z dniem 31 sierpnia 2019 roku. 

Protokół zdawczo-odbiorczy należy sporządzić do dnia 31 sierpnia 2019 r. i podpisują go: 
dyrektor zdający oraz dyrektor przejmujący. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

18. 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. 
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Konsolidacji podlegają bilanse sporządzone na dzień kończący rok obrotowy, tj. na dzień 
31 grudnia każdego roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy promocyjnej  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej Górze. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego) 

Pani Marta Stasiak przypomniała o wystąpieniu Zespołu Pieśni Ludowej „Okaryna” 
omawianym podczas posiedzenia Zarządu, z prośbą o wsparcie finansowe na wyjazd 
Zespołu na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Muzyki „Głosy Dniepru w Dubrovnie”, 
który odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2019 roku. 

W związku z tym wystąpiono do Zarządu Powiatu z prośbą o przeznaczenie z budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych w wysokości 800,00 zł 
na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiśniowej Górze. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy promocyjnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej Górze i podjął  
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
(na wniosek Referatu PPI). 

 (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 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego  
przez Referat Promocji Powiatu i Informacji. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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21. Omówienie przebiegu VIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Starosta przedstawił treść pisemnej informacji z VIII Sesji Rady Powiatu, która  
odbyła się w dniu 30 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi 
przy ul. Sienkiewicza 3. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

22. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 W związku z różnego rodzaju wystąpieniami, Pani Wicestarosta złożyła ustny 
wniosek, że w przypadku zgłoszeń w przyszłości przez grupy/zespoły z prośbą 
o udzielenie wsparcia finansowego, warto byłoby opracować zasady 
dofinansowania tego typu działań. Jest to istotne z punktu widzenia możliwości 
finansowych Powiatu na wspieranie takich przedsięwzięć. 

 Pani Skarbnik nawiązała do działań podejmowanych w związku z wnioskiem 
dotyczącym realizacji projektu – Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014 –2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie 
VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, złożonym przez Powiat Łódzki Wschodni 
w czerwcu 2018 roku. 

Przedmiotowy wniosek został złożony w związku z zamiarem przebudowy  
obiektów na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze (przebudowa 
„pałacyku” i dawnych „baraków” z przeznaczeniem na utworzenie nowych 
warsztatów terapii zajęciowej oraz na środowiskowy dom samopomocy). 

Całkowity koszt realizacji tego zadania został oszacowany na około 5 mln zł. 

Pani Skarbnik poinformowała, że występowano o dofinansowanie realizacji 
tego przedsięwzięcia kwotą ponad 3,5 mln zł. 

W pierwszym etapie konkursu wniosek Powiatu Łódzkiego Wschodniego został 
odrzucony z przyczyn formalnych, ze względu na brak wpisu Wojewody Łódzkiego 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

W rezultacie wniosek Powiatu Łódzki Wschodni nie znalazł się na liście rankingowej 
wniosków objętych dofinansowaniem. 

W związku z tym, w listopadzie 2018 roku złożono protest w tej sprawie,  
natomiast w grudniu 2018 r. zostało wydane rozstrzygnięcie, w którym wskazano, 
że w złożonym przez Powiat Łódzki Wschodni wniosku nie wystąpiły braki formalne, 
ponieważ w tym przypadku uzyskanie wpisu Wojewody nie jest konieczne. 
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Pani Skarbnik zakomunikowała, że otrzymano pisemną informację o przyznanym 
dofinansowaniu w wysokości 36,6 % do wartości wydatków kwalifikowanych 
projektu (około 1,5 mln zł). 

Dodała, że w tym projekcie udział własny Powiatu (całość wydatków związanych 
z podatkiem VAT oraz wydatki niekwalifikowane) wynosił 1,8 mln zł i nadmieniła, 
że przyjmując wartość przyznanego dofinansowania w kwocie około 1,5 mln zł, 
należałoby przeznaczyć na realizację projektu – Centrum Usług Środowiskowych 
„CUŚ” około 2 mln zł do udziału własnego. 

Pan Starosta poinformował, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
otrzymała polecenie nawiązania kontaktu w tej sprawie z tzw. „opiekunem” 
projektu przygotowanego przez Powiat. 

Pani Skarbnik oznajmiła, że analiza list rankingowych wniosków wykazała,  
że środki finansowe na realizację zadań „otrzymały” projekty, które uzyskały 
punktację niższą niż Powiat Łódzki Wschodni (68 punktów). 
Niektóre z tych jednostek zrezygnowały z przyznanego dofinansowania. 

Analizując przedmiotowe zagadnienie, w odpowiedzi na pismo informujące 
o przyznaniu dofinansowania wskazano, że Powiat Łódzki Wschodni jest 
zainteresowany uzyskaniem tego dofinansowania, jednocześnie wyrażając nadzieję, 
że dofinansowanie będzie przyznane w pełnej wysokości, o jaką wnioskowano, 
biorąc pod uwagę punktację wniosku. 

 Dyskutowano na temat realizowanych inwestycji, co do których składano wnioski 
o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
dokonanej przez osobę fizyczną za zajęcie pasa drogowego. 

Pani Skarbnik poinformowała, że wpłata w wysokości 173,59 zł dokonana 
przez osobę fizyczną w dniu 24 maja 2019 r. została zarachowana jako należność 
główna w wysokości 172,20 zł oraz jako odsetki za zwłokę w wysokości 1,39 zł. 

Do zapłaty pozostała kwota 1,39 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego 
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi do dnia zapłaty włącznie  
(7 % w stosunku rocznym). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wydał  
w tej sprawie postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które stanowi załącznik nr 21 
do protokołu. 
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 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
dotyczącej wpłat dokonanych przez Toya Sp. z o.o. z Łodzi z tytułu zajęcia pasa 
drogowego. 

Pani Skarbnik poinformowała, że wpłata dokonana przez Toya Sp. z o.o. 
w dniu 26 kwietnia 2019 r. w wysokości 5 416,82 zł za wydane decyzje,  
została zarachowana jako należność główna w wysokości 5 412,50 zł oraz jako 
odsetki za zwłokę w wysokości 4,32 zł. 

Do zapłaty pozostała kwota 4,32 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz 
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi do dnia zapłaty włącznie  
(7 % w stosunku rocznym). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wydał w tej 
sprawie postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które stanowi załącznik nr 22 
do protokołu. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej 
w Koluszkach od roku szkolnego 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o zatrudnieniu osoby na stanowisko robotnika 
gospodarczego w ZSP nr 1 w Koluszkach, na czas nieobecności pracownika, od czerwca 
2019 roku. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą  
podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/8 o pow. 0,1884 ha w obrębie 
Zofiówka (wydzielono m.in. działkę nr 52/14 o pow. 0,0026 ha pod poszerzenie drogi 
powiatowej). 
Zarząd Powiatu odstąpił od przysługującego prawa do złożenia odwołania od decyzji 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

 Zarząd Powiatu opowiedział się za zawarciem umowy współpracy na zadanie 
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16”. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 302/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (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”. 

2) Nr 303/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1) w zakresie 
zadań własnych na rok 2019 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 



20 

 

 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 304/2019 w sprawie objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego 
Festynu Rodzinnego w Koluszkach – 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   

 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymuje się”. 

4) Nr 305/2019 w sprawie objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego 
imprezy plenerowej pn. „Przegląd Sikawek Konnych” – 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 306/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie” – 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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6) Nr 307/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Stróża 
oraz mieszkańców sołectwa Stróża dotyczącej montażu spowalniaczy w rejonie 
skrzyżowania ulic Kolumny i Tuszyńskiej – 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”. 

7) Nr 308/2019 w sprawie akceptacji warunków umowy z Wojewodą Łódzkim, 
dotyczącej udzielenia dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami 
do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” – Priorytetu 3 – 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 309/2019 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach – 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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9) Nr 310/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach – 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”. 

10) Nr 311/2019 w sprawie zobowiązania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Koluszkach do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego 
rzeczowych składników majątkowych oraz dokumentacji Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach – 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”. 

11) Nr 312/2019 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – 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”. 

12) Nr 313/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy promocyjnej  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej Górze – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

13) Nr 314/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 (na wniosek 
Referatu PPI) – 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 …………...………………….. 


