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PROTOKÓŁ NR 35/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 12 lipca 2019 r. 

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 34/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 34/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020  
szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat  
Łódzki Wschodni, w aspekcie prowadzonej rekrutacji elektronicznej. 
 (referowali: p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS, dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni) 

 Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych po każdej 
turze symulacji elektronicznego naboru na rok szkolny 2019/2020 przedstawiała wyniki 
dotyczące każdej szkoły (przeprowadzono 7 tur symulacji naboru). 

Następnie Zarząd Powiatu podejmował decyzje odnośnie liczby miejsc i oddziałów  
w kolejnych turach elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Przebieg rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach po szkole podstawowej. 

Po otwarciu sesji naboru elektronicznego w 0 turze stwierdzono następujące liczby 
uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów: 

a) klasa łączona – razem 32 miejsca: 

– klasa 1a1 (jęz. ang. + mat. + inf.) 16 miejsc – 16 osób zakwalifikowanych, 
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– klasa 1a2 (jęz. ang. + mat. + fiz.) 16 miejsc – 8 osób zakwalifikowanych, 
b) klasa 1b (biol. + chem. + mat.) 32 miejsca, 32 osoby zakwalifikowane; 
c) klasa 1c1 (jęz. polski + WoS + hist.) 16 miejsc – 16 osób zakwalifikowanych, 
d) klasa 1c2 (j. pol. + WoS + geogr.) 16 miejsc – 16 osób zakwalifikowanych. 

W trakcie 0 tury naboru zwiększono liczebność oddziału klasy 1c1 z 16 do 32 miejsc 
i oddziału 1c2 z 16 do 24 miejsc, w wyniku czego liczby zakwalifikowanych 
ukształtowały się w następujący sposób: 

a) klasa łączona – razem 32 miejsca: 

– klasa 1a1 (jęz. ang. + mat. + inf.) 16 miejsc – 16 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1a2 (jęz. ang. + mat. + fiz.) 16 miejsc – 8 osób zakwalifikowanych, 
b) klasa 1b (biol. + chem. + mat.) 32 miejsca, 32 osoby zakwalifikowane; 
c) klasa 1c1 (jęz. polski + WoS + hist.) 32 miejsca – 16 osób zakwalifikowanych, 
d) klasa 1c2 (j. pol. + WoS + geogr.) 24 miejsca – 16 osób zakwalifikowanych. 

Biorąc pod uwagę liczby uczniów, w trakcie II tury Zarząd Powiatu zdecydował 
o zwiększeniu liczebności w oddziałach: klasy 1a1 z 16 do 24 miejsc.  
Ponadto, uwzględniając liczebność oddziału klasy 1a2, Zarząd Powiatu zdecydował 
o zamknięciu naboru do tego oddziału. 

W II turze naboru liczby uczniów ukształtowały się na następującym poziomie: 
a) klasa 1a1 (jęz. ang. + mat. + inf.) 24 miejsca – 16 osób zakwalifikowanych, 
b) klasa 1b (biol. + chem. + mat.) 32 miejsca, 32 osoby zakwalifikowane; 
c) klasa 1c1 (jęz. polski + WoS + hist.) 32 miejsca – 22 osoby zakwalifikowane, 
d) klasa 1c2 (j. pol. + WoS + geogr.) 24 miejsca – 21 osób zakwalifikowanych. 

Podczas III tury naboru dokonano zmian liczby miejsc w oddziale klasy 1c1 z 32 na 24.  

W rezultacie liczebność poszczególnych oddziałów uplasowała się w sposób następujący: 
a) klasa 1a1 (jęz. ang. + mat. + inf.) 24 miejsca – 23 osoby zakwalifikowane, 
b) klasa 1b (biol. + chem. + mat.) 32 miejsca, 32 osoby zakwalifikowane; 
c) klasa1c1 (jęz. polski + WoS + hist.) 24 miejsca – 23 osoby zakwalifikowane, 
d) klasa 1c2 (j. pol. + WoS + geogr.) 24 miejsca – 21 osób zakwalifikowanych. 

Po szkole podstawowej liczebności oddziałów i liczby osób zakwalifikowanych do końca 
symulacji naboru (7 tur) nie uległy zmianie. 

Przebieg rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach po gimnazjum. 

Po otwarciu sesji naboru elektronicznego w 0 turze stwierdzono następujące liczby 
uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów: 
a) klasa łączona – razem 32 miejsca: 

– klasa 1a1 (mat. + inf. + jęz. ang.) 16 miejsca – 16 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1a2 (jęz. ang. + mat. + fiz.) 16 miejsc – 11 osób zakwalifikowanych, 
b) klasa 1b (biol. + chem. + mat.) 32 miejsca, 23 osoby zakwalifikowane; 
c) klasa łączona: 

– klasa 1c1 (jęz. polski + hist. + WoS) 16 miejsc – 15 osób zakwalifikowanych, 
– klasa 1c2 (j. pol. + WoS + geogr.) 16 miejsc – 16 osób zakwalifikowanych. 
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W I turze zmieniono liczebność klasy 1c1 z 16 do 15 i klasy 1c2 z 16 na 17. 

Po I turze stwierdzono liczby uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów: 
 a) klasa łączona – razem 32 miejsca: 

– klasa 1a1 (mat. + inf. + jęz. ang.) 16 miejsca – 16 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1a2 (jęz. ang. + mat. + fiz.) 16 miejsc – 11 osób zakwalifikowanych, 
b) klasa 1b (biol. + chem. + mat.) 32 miejsca, 23 osoby zakwalifikowane; 
c) klasa łączona: 

– klasa 1c1 (jęz. polski + hist. + WoS) 15 miejsc – 15 osób zakwalifikowanych, 
– klasa 1c2 (j. pol. + WoS + geogr.) 17 miejsc – 16 osób zakwalifikowanych. 

W trakcie II tury naboru Zarząd Powiatu zdecydował o zmianie liczebności: w oddziale 
klasy 1a1 z 16 do 21 miejsc oraz w oddziale klasy 1a2 z 16 do 11 miejsc. 
W rezultacie tych zmian liczby uczniów pozostały takie same, jak w turze I, a w oddziale 
klasy 1c1 nastąpiło zmniejszenie liczby chętnych z 15 do 14 osób, a w oddziale klasy 1c2 
nastąpiło zwiększenie liczby chętnych z 16 do 17 osób. 

W ramach III tury naboru Zarząd Powiatu zdecydował o przywróceniu pierwotnej 
liczebności w oddziałach klasy 1a1 i klasy 1a2 – po 16 osób. 
W pozostałych oddziałach nie dokonywano zmian.  

W rezultacie liczba chętnych do klasy 1a1 zwiększyła się z 16 do 21 osób, do klasy 1a2 
zmniejszyła się z 11 do 9 osób, liczba chętnych do klasy 1b zmniejszyła się z 23 do 21 
osób, a liczba chętnych do klasy 1c1 i klasy 1c2 pozostała na takim samym poziomie  
jak w II turze. 

W IV turze naboru zmieniono liczebność klasy 1b na 24 i liczba zakwalifikowanych 
zwiększyła się z 21 do 23 osób. Po IV turze do końca symulacji (7 tur) liczebność 
oddziałów i liczba osób zakwalifikowanych nie uległa zmianie. 

Liczebności ostatecznie ukształtowały się na poziomie: klasa 1a1 – 16 miejsc, 16 osób 
zakwalifikowanych, klasa 1a2 – 16 miejsc, 11 zakwalifikowanych; klasa 1b – 24 miejsca, 
23 zakwalifikowane; klasa 1c1 – 15 miejsc, 14 zakwalifikowanych; klasa 1c2 – 17 miejsc, 
17 zakwalifikowanych. 

Biorąc pod uwagę rezultaty naboru elektronicznego, Zarząd Powiatu wstępnie 
zdecydował o utworzeniu 4 oddziałów klas pierwszych (po szkole podstawowej)  
oraz 3 oddziałów klas pierwszych (po gimnazjum) w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020. Ostateczna liczba uczniów w poszczególnych 
oddziałach zostanie ustalona po potwierdzeniu woli nauki przez rodziców kandydatów. 

Przebieg rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach po szkole podstawowej. 

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następujące liczby uczniów 
zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów: 

– klasa 1pp „policyjno – pożarnicza” 32 miejsca – 16 osób zakwalifikowanych. 

W trakcie I tury naboru nie dokonywano żadnych zmian. 

Biorąc pod uwagę liczby uczniów zakwalifikowanych w trakcie II tury, Zarząd Powiatu 
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zdecydował o zmniejszeniu liczebności w tym oddziale z 32 do 24 osób. 

W II turze liczba kandydatów zmniejszyła się o 1 (15 osób zakwalifikowanych). 
W związku z tym nie dokonywano już żadnych zmian.  

W kolejnych turach liczba kandydatów w klasie 1pp „policyjno – pożarniczej” wahała się 
z 15 osób do 16 osób i ostatecznie po 7 turach ukształtowała się na poziomie 15 osób. 

Przebieg rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach po gimnazjum. 

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następujące liczby uczniów 
zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów: 

– klasa 1p „pożarnicza” – 16 miejsc – 2 osoby zakwalifikowane. 

– klasa 1pp „policyjno – prawna” – 16 miejsc – 12 osób zakwalifikowanych. 

W trakcie I tury naboru Zarząd Powiatu zdecydował o zamknięciu naboru do klasy 1p. 

W II turze naboru Zarząd Powiatu zdecydował o zwiększeniu liczebności oddziału 
klasy 1pp z 16 do 24 miejsc. 
Po II turze liczba kandydatów wyniosła 14, w turach III-VI wyniosła 15 kandydatów. 
Ostatecznie po VII turze liczba kandydatów wyniosła 13. 

Biorąc pod uwagę rezultaty naboru elektronicznego, Zarząd Powiatu wstępnie 
zdecydował o utworzeniu 1 oddziału klasy pierwszej po szkole podstawowej – klasa 1pp 
„policyjno – pożarnicza” oraz 1 oddziału klasy pierwszej po gimnazjum – klasa 1pp 
„policyjno – prawna” w II Liceum Ogólnokształcącym w ZSP nr 2 w Koluszkach w roku 
szkolnym 2019/2020. Ostateczna liczba uczniów w poszczególnych oddziałach zostanie 
ustalona po potwierdzeniu woli nauki przez rodziców kandydatów. 

Przebieg rekrutacji do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach po szkole podstawowej. 

 Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następującą ilość chętnych 
do poszczególnych oddziałów klasowych: 

– klasa 1TE w zawodzie technik elektryk, 16 miejsc – 15 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1 TI w zawodzie technik informatyk, 16 miejsc – 12 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1TM w zawodzie technik mechanik, 16 miejsc – 2 osoby zakwalifikowane, 

– klasa 1TPS w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 16 miejsc – 3 osoby 
zakwalifikowane. 

W związku z tym zdecydowano o zwiększeniu liczby miejsc w oddziale klasy 1TE Technik 
elektryk do 24 i w oddziale klasy 1 TI technik informatyk do 24.  
Ponadto na tym etapie zdecydowano o zamknięciu naboru do oddziału klasy 1TM 
w zawodzie technik mechanik i oddziału klasy 1TPS w zawodzie technik mechanik 
pojazdów samochodowych – ze względu na niewielką liczbę osób chętnych. 

W I turze liczba zakwalifikowanych w zawodzie technik elektryk i technik informatyk 
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nie uległa zmianie. 

W II turze zdecydowano o zmniejszeniu liczebności oddziału 1TE i 1TI z 24 do 16 miejsc. 
W rezultacie tych zmian liczba kandydatów do oddziału klasy 1TE nie uległa zmianie, 
natomiast liczba kandydatów do oddziału klasy 1TI uległa zmniejszeniu z 12 do 11 osób 
zakwalifikowanych. 

Po III turze naboru liczba uczniów zakwalifikowanych do oddziału klasy 1TE wzrosła  
z 15 do 16, natomiast do oddziału klasy 1TI uległa nieznacznemu z 11 do 13 osób 
zakwalifikowanych. 

Od IV tury do końca symulacji naboru liczba uczniów zakwalifikowanych kształtowała się 
na poziomie 15 osób w klasie 1TE i 11 osób w klasie 1TI. 

Przebieg rekrutacji do Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Koluszkach po gimnazjum. 

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następującą ilość chętnych 
do poszczególnych oddziałów: 

– klasa 1TE w zawodzie technik elektryk, 16 miejsc – 16 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1 TI w zawodzie technik informatyk, 16 miejsc – 15 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1TM w zawodzie technik mechanik, 16 miejsc – 2 osoby zakwalifikowane, 

– klasa 1TPS w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 16 miejsc – 3 osoby 
zakwalifikowane. 

W trakcie I tury naboru zdecydowano o zwiększeniu liczby miejsc w oddziale klasy 1TE 
Technik elektryk z 16 do 24 osób i 1 TI technik informatyk z 16 do 24 osób. 

Ponadto zdecydowano o zamknięciu naboru do oddziału klasy 1TM w zawodzie  
technik mechanik i oddziału klasy 1TPS w zawodzie technik mechanik pojazdów 
samochodowych – ze względu na niewielką liczbę osób chętnych. 

W wyniku tych zmian liczba zakwalifikowanych chętnych wzrosła w oddziale klasy ITE do 
19 i w oddziale klasy 1TI do 17 i pozostała na niezmienionym poziomie do końca 
symulacji naboru. 

Biorąc pod uwagę rezultaty naboru elektronicznego, Zarząd Powiatu wstępnie 
zdecydował o utworzeniu 1 oddziału klasy pierwszej – klasa łączona w zawodach: 
technik elektryk i technik informatyk (po szkole podstawowej) oraz 2 oddziałów klasy 
pierwszej – klasa 1TE i klasa TI w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020. 
Ostateczna liczba uczniów w poszczególnych oddziałach zostanie ustalona 
po potwierdzeniu woli nauki przez rodziców kandydatów. 

Przebieg rekrutacji do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach po szkole podstawowej. 
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Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następujące liczby uczniów 
zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów (po szkole podstawowej): 

– klasa 1A technik automatyk, 32 miejsca – 7 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1L technik logistyk, 32 miejsca – 32 osoby zakwalifikowane, 

– klasa 1M technik mechatronik, 32 miejsca – 32 osoby zakwalifikowane, 

– klasa 1T technik teleinformatyk, 32 miejsca – 16 osób zakwalifikowanych. 

W trakcie I tury naboru zdecydowano o zwiększeniu liczebności oddziału klasy IL 
w zawodzie technik logistyk z 32 miejsc na 40 miejsc oraz liczebności oddziału  
klasy 1M w zawodzie technik mechatronik z 32 miejsc na 40 miejsc. 

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów do oddziałów w II turze zdecydowano 
o zmniejszeniu liczebności oddziału klasy 1AU w zawodzie technik automatyk  
z 32 do 16 miejsc i zwiększeniu liczebności w oddziale klasy 1L z 40 do 48, zmniejszeniu 
liczebności w oddziale klasy 1M z 40 do 38 miejsc oraz zmniejszeniu liczebności 
w oddziale klasy 1T z 32 do 16 miejsc. 

 W II turze naboru liczba zakwalifikowanych do oddziału klasy 1A uległa zmniejszeniu  
z 7 do 6 osób zakwalifikowanych; liczebność oddziału klasy 1L uległa zwiększeniu  
z 32 do 40 osób zakwalifikowanych; liczebność oddziału klasy 1M uległa zwiększeniu  
z 32 do 38 osób zakwalifikowanych; liczebność oddziału klasy 1T uległa zmniejszeniu 
z 16 do 9 osób zakwalifikowanych. 

III turze liczba zakwalifikowanych do klasy 1A zwiększyła się do 7 osób. 

W IV turze liczebności poszczególnych oddziałów pozostały bez zmian. 
Liczba osób zakwalifikowanych uległa nieznacznym zmianom: w oddziale klasy 1A 
zmniejszenie z 7 do 6 osób zakwalifikowanych; w oddziale klasy 1L zmniejszenie  
z 40 do 39 osób zakwalifikowanych; w oddziale klasy 1M zwiększenie z 32 do 38 osób 
zakwalifikowanych; w oddziale klasy 1T zmniejszenie z 9 do 8 osób zakwalifikowanych. 

Do końca symulacji naboru powyższe liczebności nie uległy zmianie. 

 Przebieg rekrutacji do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach po gimnazjum. 

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następujące liczby uczniów 
zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów: 

– klasa 1A technik automatyk, 32 miejsca – 2 osoby zakwalifikowane, 

– klasa 1L technik logistyk, 32 miejsca – 31 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1M technik mechatronik, 32 miejsca – 19 osób zakwalifikowanych, 

– klasa 1T technik teleinformatyk, 32 miejsca – 8 osób zakwalifikowanych. 

W trakcie I tury naboru zdecydowano o zamknięciu naboru do klasy 1A 

W trakcie II tury zmniejszono liczebności w oddziale klasy 1TM do 22 osób i oddziale 1T 
do 10 osób. 

W kolejnych turach liczba kandydatów wyniosła: w oddziale klasy 1L: 32 osoby, 
w oddziale klasy 1M: 20 osób, w oddziale klasy 1T: 9 osób i kształtowała się na tym 
samym poziomie w turach II-VII. 
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Po zakończeniu 7 tury liczba zakwalifikowanych w oddziale klasy 1L zmniejszyła się  
do 30 osób. 

Biorąc pod uwagę rezultaty naboru elektronicznego, Zarząd Powiatu wstępnie 
zdecydował o utworzeniu 3 oddziałów klasy pierwszej po szkole podstawowej – klasa 
1M w połowie połączona z klasą 1A i w połowie z klasą 1T oraz 1 oddział klasy 1L,  
a także utworzenie 2 oddziałów klasy pierwszej po gimnazjum – klasa 1L technik logistyk 
i klasa połączona: 1M w zawodzie technik mechatronik + 1T technik teleinformatyk 
w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w roku 
szkolnym 2019/2020. Ostateczna liczba uczniów w poszczególnych oddziałach zostanie 
ustalona po potwierdzeniu woli nauki przez rodziców kandydatów. 

Przebieg rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Koluszkach po szkole podstawowej. 

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następujące liczby uczniów 
zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów: 
a) klasa 1m w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 32 miejsca – 15 osób 

zakwalifikowanych, 
b) klasa 1mm w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń, 16 miejsc – brak 

osób zakwalifikowanych, 
c) klasa 1oos w zawodzie operator obrabiarek skrawających, 16 miejsc – brak osób 

zakwalifikowanych, 
d) klasa 1w wielozawodowa, 32 miejsca – 12 osób zakwalifikowanych. 

W trakcie I tury naboru zdecydowano o zamknięciu naboru do klasy 1mm i klasy 1oos. 

W II turze naboru ustalono liczebność oddziału w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych: 16 osób i w klasie wielozawodowej: 16 osób.  

W turach II – VII w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych liczba kandydatów 
zakwalifikowanych wyniosła 7 osób, w klasie wielozawodowej wyniosła 11 osób. 

Przebieg rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Koluszkach po gimnazjum. 

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następujące liczby uczniów 
zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów: 
a) klasa 1m w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 32 miejsca – 6 osób 

zakwalifikowanych, 
b) klasa 1mm w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń, 16 miejsc – 1 osoba 

zakwalifikowana, 
c) klasa 1oos w zawodzie operator obrabiarek skrawających, 16 miejsc – brak osób 

zakwalifikowanych, 
d) klasa 1w wielozawodowa, 32 miejsca – 12 osób zakwalifikowanych. 

W trakcie I tury naboru zdecydowano o zamknięciu naboru do klasy 1mm i klasy 1oos. 
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Ze względu na liczbę osób chętnych w II turze, zdecydowano o zmniejszeniu liczby miejsc 
w klasie 1m z 32 do 16 i klasie wielozawodowej z 32 do 16 miejsc.  

Liczba chętnych w klasie 1m uległa zwiększeniu z 6 do 7 osób chętnych i pozostała 
bez zmian do końca symulacji. W klasie 1w liczba chętnych uległa zmniejszeniu  
z 12 do 11 osób w V turze i pozostała bez zmian do końca symulacji. 

Biorąc pod uwagę rezultaty naboru elektronicznego, Zarząd Powiatu wstępnie 
zdecydował o utworzeniu 1 oddziału klasy pierwszej (po szkole podstawowej) łączonego: 
klasa 1m w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i klasa 1w wielozawodowa 
oraz utworzenie 1 oddziału łączonego po gimnazjum (1m + 1 w) w Branżowej Szkole 
I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 
2019/2020. 

Uzgodniono, że powyższa ilość oddziałów klas pierwszych oraz ich liczebność 
w poszczególnych szkołach zostały ustalone na podstawie wyników elektronicznego 
naboru, a ostatecznie zostaną zaakceptowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego po złożeniu dokumentów w szkole przez wszystkich zainteresowanych 
uczniów oraz przeprowadzeniu naboru uzupełniającego. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w Statucie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu poinformowała o potrzebie 
dokonania zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi stanowiącym załącznik 
do Uchwały LIV/723/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 lipca 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Łodzi, zmienionym  
Uchwałą Nr XV/181/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 listopada 
2015 r., Uchwałą Nr XXXI/400/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
27 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 30 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Nr V/60/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 21 lutego 2019 r. 

Zaproponowano dokonanie w § 2 następujących zmian: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Siedzibą Starostwa jest miasto Łódź”; 

2) w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w zakresie stanowisk pracy Wydziału Geodezji i Kartografii w: 
a) Rzgowie – Plac 500-lecia 22, 
b) Tuszynie – ul. Piotrkowska 2/4, 
c) Koluszkach – ul. Brzezińska 32, 
d) Brójcach – Brójce 39.”. 
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Zmiana w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi wynika ze zmiany struktury 
organizacyjnej Starostwa. Utworzenie Wydziału Geodezji i Kartografii w miejsce 
zlikwidowanej jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i włączenie go w struktury Starostwa powoduje konieczność 
zaktualizowania zapisów Statutu Starostwa. 

Zmiana treści zapisu dotyczącego siedziby Starostwa ma na celu uzyskanie spójności  
z treścią Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi i podjął w tej sprawie inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej 
na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków – etap II”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w postępowaniu pn. „Wykonanie nakładki 
bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków” – etap II, złożono 
następujące oferty: 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM’ Sp. z o.o., Piotrków 
Trybunalski. 
1) Cena brutto: 248 822,87 zł, 
2) Okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące; 

Oferta nr 2: INSTYLE Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń. 
1) Cena brutto: 218 221,80 zł, 
2) Okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące; 

Oferta nr 3: Konsorcjum Firm: Lider- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki; Partner – „ALTOR” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 
05-300 Mińsk Mazowiecki. 
1) Cena brutto: 428 611,54 zł, 
2) Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy; 

Oferta nr 4: Zakład Remontowo – Drogowy Spółka z o.o. Sp. k., 90-361 Łódź. 
1) Cena brutto: 279 226,91 zł, 
2) Okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące; 

Pan Naczelnik nadmienił, że wszyscy wykonawcy zadeklarowali wykonanie zamówienia 
do dnia 1 października 2019 r. oraz zaakceptowali warunki płatności zawarte w ofercie: 
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w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez  zamawiającego faktury potwierdzonej 
protokołem odbioru. 

Dodał, że w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację tego zadania 
zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 300 000 zł. 

W związku z tym, Pan Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o dokonanie wyboru oferty złożonej przez INSTYLE Dorota 
Danielczyk, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol. 

Wskazana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert 
określonych przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, z ceną za realizację 
przedmiotowego zamówienia w wysokości 218 221,80 zł brutto oraz okresem gwarancji 
i rękojmi 84 miesiące. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wynik 
postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków – etap II”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5  
do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi 
powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – znak Or.272.1.7.2019  
oraz jego zakończeniem poprzez dokonane wyboru oferty i zawarcie umowy 
z wyłonionym wykonawcą, przedstawia do zatwierdzenia protokół z ww. postępowania. 

Pan Starosta przypomniał, że inwestycja jest współfinansowana przez Gminę Andrespol 
w proporcji 50/50 %). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 



11 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi 
nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” – znak Or.272.8.2019 oraz jego zakończeniem 
poprzez unieważnienie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, przedstawia do zatwierdzenia protokół z niniejszego 
postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu  
aktualizacji „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego na lata 2017 – 2022”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie Zespołu  
do opracowania projektu aktualizacji „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017 – 2022”. 

Pan Naczelnik przypomniał, że ten Plan został zatwierdzony w 2017 roku, wytycza 
on główne kierunki realizowanych zadań i zaistniała potrzeba jego aktualizacji poprzez 
uwzględnienie zadań już zrealizowanych i nowych zadań planowanych do wykonania  
w kolejnych latach. 

Pan Burzyński poinformował, że wystąpiono do 5 gmin z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego (Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn), z którymi zawarto 
porozumienia o powierzeniu zarządu na drogach powiatowych z prośbą o współpracę 
przy tworzeniu aktualizacji i wskazanie swoich przedstawicieli do prac Komisji. 

Gminy przedstawiły kandydatury do składu komisji.  

Proponowany skład komisji przedstawia się następująco: 
1) Andrzej Opala – Przewodniczący Zespołu, 
2) Zbigniew Burzyński – Zastępca Przewodniczącego Zespołu, 
3) Barbara Ignatowska – Członek Zespołu,     ze Starostwa 
4) Iwona Walter-Wisiałkowska – Członek Zespołu, 
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5) Krzysztof Pietrzko – Członek Zespołu, 
6) Piotr Szcześniak – Członek Zespołu, 
7) Anna Wiśkowska – Członek Zespołu,  z Gminy Nowosolna 
8) Adam Ciupiński – Członek Zespołu, 
9) Tomasz Stachlewski – Członek Zespołu,  – z Gminy Koluszki), 
10) Marcin Skrzypczyk – Członek Zespołu,   

 

11) Agnieszka Hupka – Członek Zespołu,  z Gminy Tuszyn 
12) Radosław Agaciak – Członek Zespołu, 
13) Mariola Woźna – Członek Zespołu,  z Gminy Brójce 
14) Anna Pigoń – Członek Zespołu, 
15) Mateusz Kamiński – Członek Zespołu, 
16) Adam Stawiany – Członek Zespołu,  z Gminy Rzgów 
17) Zbigniew Snelewski – Członek Zespołu. 

Zaproponowano ustalenie następującego harmonogram pracy Zespołu: 

1) Zdiagnozowanie obecnego stanu sieci drogowej dróg powiatowych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego – do dnia 31.08.2019 r. 

2) Opracowanie projektu aktualizacji „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022”–do dnia 30.09.2019r. 

3) Konsultacje Planu – do dnia 30.11.2019 r. 

4) Przedstawienie projektu aktualizacji Planu Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
– do dnia 31.12.2019 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej 
sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Przedstawienie informacji o planowanym przedstawieniu na X Sesji Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego rocznych sprawozdań z działań podejmowanych przez 
Nadzory Wodne na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował o nowelizacji ustawy Prawo wodne, zgodnie 
z którą, w myśl art. 250, Kierownik nadzoru wodnego przedstawia właściwej radzie 
powiatu (miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu. 

Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, kierownik nadzoru wodnego 
przedstawia do końca drugiego kwartału roku następującego po roku, którego dotyczy 
to sprawozdanie. 

Pan Burzyński omówił strukturę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie i przedstawił informacje na temat obszarów działania poszczególnych 
podmiotów. 

Pan Naczelnik poinformował, że na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
funkcjonuje 7 Nadzorów Wodnych i wszyscy kierownicy tych nadzorów w wymaganym 
terminie złożyli sprawozdania z podejmowanych działań. 
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Każde ze sprawozdań zawiera informacje na temat zakresu zadań wykonywanych 
przez poszczególne nadzory, różnego rodzaju mapy oraz dane dotyczące wydatków 
na ten cel. Na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego Nadzory Wodne wykonały: 

– Nadzór Wodny Łódź – Zachód dokonał w Rzgowie usunięcia z koryta rzeki gałęzi 
i konarów powodujących zatory na rzece Ner, 

– Nadzór Wodny w Smardzewicach na terenie gminy Brójce za kwotę ok. 30 tys. zł. 
utrzymywał i konserwował zbiornik wodny w Kotlinach, 

– Zarząd Zlewni w Sieradzu na terenie gminy Tuszyn na rzece Grabi za około 12 tys. zł 
usunął przetamowania i odmulenia. 

Rada powiatu (miasta), na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 250 ust. 10 
ustawy Prawo wodne, może określić, w drodze uchwały będącej aktem prawa 
miejscowego, istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodami. 

Na najbliższej Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 25 lipca 2019 r. 
zostaną przedstawione roczne sprawozdania z działań podejmowanych przez Nadzory 
Wodne na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

11. Podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła temat związany 
z ubezpieczeniem mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Pani Naczelnik poinformowała, że pod koniec tego roku wygasa obecnie obowiązująca 
umowa na ubezpieczenie Powiatu, która w wyniku przetargu została zawarta z firmą 
COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP. 

Przedmiotowa sprawa jest omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu ze względu 
na konieczność rozstrzygnięcia jaki zakres czasowy ubezpieczenia będzie obejmowało 
najbliższe postępowanie (1 rok czy 3 lata) oraz ustalenie składu komisji. 

Pani Ewa Redmann przypomniała, że w 2018 roku pierwsze postępowanie 
na ubezpieczenie Powiatu zawierało w swoim zakresie ubezpieczenie mienia i pojazdów 
– oba zadania w pierwotnej wersji miały 3-letni okres objęcia ochroną ubezpieczeniową: 

– w zadaniu nr 1 dotyczącym ubezpieczenia służbowych pojazdów osobowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi nie wpłynęła żadna oferta, 

– w zadaniu nr 2 dotyczącym ubezpieczenia mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
wpłynęła 1 oferta, której cena o 13 tys. zł przekroczyła szacunkową wartość 
zamówienia. 

W związku z tym postępowanie zostało unieważnione w zakresie obu zadań. 
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Ponownie przeprowadzone postępowanie pozwoliło na wyłonienie wykonawcy 
(COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP) w zakresie zadania nr 1 (3 letni okres 
obowiązywania umowy), natomiast w zakresie zadania nr 2, Zarząd Powiatu zdecydował  
o prowadzeniu postępowania z uwzględnieniem 1-rocznego okresu objęcia ochroną 
ubezpieczeniową i wyłoniono wykonawcę (COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP). 

Pani Naczelnik poinformowała, że pod koniec sierpnia Broker ubezpieczeniowy 
przedstawi projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wartość szacunkową 
zamówienia. 

Zarząd Powiatu zaproponował ustalenie okresu ubezpieczenia na 3 lata (36 miesięcy). 

W związku z tym na kolejne posiedzenie Zarządu zostanie przygotowany projekt 
uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie 3 lat. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w dniu 9 lipca 2019 r. odbył się konkurs  
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 
Komisja zebrała się w pełnym składzie, przeanalizowała dokumentację wskazaną 
w ogłoszeniu o konkursie. 

Wszystkie dokumenty zostały złożone w sposób prawidłowy i kandydat został 
dopuszczony do dalszego postępowania. 

Pismo komisji konkursowej skierowane do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

Po zaprezentowaniu koncepcji Szkoły, w wyniku głosowania tajnego został wyłoniony 
kandydat na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach – Pani Katarzyna Mrówka. 

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami oraz w związku z niestwierdzeniem 
nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na wynik konkursu Zarząd Powiatu 
zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 
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13. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego 
wyłącznie w formie elektronicznej w roku szkolnym 2019/2020 w I LO w Koluszkach,  
w ZSP nr 1 w Koluszkach i w ZSP nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego dziennik lekcyjny jest prowadzony  
wyłącznie w formie elektronicznej, corocznie za zgodą Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

W związku z tym Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na tę formę prowadzenia dziennika lekcyjnego, na stałe, ponieważ powrót 
do wersji papierowej nie jest praktycznym rozwiązaniem. 
Dodała, że środki finansowe na ten cel są zawsze planowane w projekcie budżetu. 

Koszt zakupu dostępu do modułu LIBRUS SYNERGIA dla I LO w Koluszkach wynosić 
będzie 1 572 zł brutto. 

Koszt zakupu dziennika firmy Vulcan dla ZSP nr 1 w Koluszkach wynosi 2 048 zł 
(abonament OPTIVUM w wariancie I zawiera pakiet księgowo-kadrowy oraz dziennik 
elektroniczny). 

Przewidywany koszt dostępu do dziennika elektronicznego w ZSP nr 2 w Koluszkach 
wyniesie 1 593 zł. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w wystąpieniach dyrektorów 
szkół, których kopie stanowią załączniki nr. 11 – 13 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w roku 
szkolnym 2019/2020 w I LO w Koluszkach, w ZSP nr 1 w Koluszkach oraz w ZSP nr 2 
w Koluszkach. 

14. Przedstawienie prośby Ministerstwa Zdrowia, dotyczącej umieszczenia informacji 
o IKP w formie kafelka lub linku widocznego na głównej stronie startowej Powiatu. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o prośbie Ministerstwa Zdrowia, dotyczącej 
umieszczenia informacji o Internetowym Koncie Pacjenta w formie kafelka lub linku 
widocznego na głównej stronie startowej Powiatu. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik 14 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że od jakiegoś czasu na stronie internetowej Powiatu 
zamieszczano informacje na temat możliwości tworzenia takiego konta przez pacjenta 
na nowej platformie, aby sprawdzić zakres świadczonych usług zdrowotnych. 
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Ustalono, że na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakładce  
„Dla Mieszkańca” zostanie zamieszczony odnośnik w formie linku do strony 
internetowej. 

15. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na zastępstwo sprzątaczki 
w I LO w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przestawiła informacje o wystąpieniu dyrektora I LO 
w Koluszkach z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie od dnia 19 sierpnia 2019 r. 
osoby na zastępstwo za sprzątaczkę przebywającą na zwolnieniu chorobowym. 

Po wykorzystaniu okresu zasiłkowego, sprzątaczka przebywająca na zwolnieniu będzie  
ubiegała się o świadczenie rehabilitacyjne. 
Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik 15 do protokołu. 

Pani Naczelnik dodała, że w Szkole są obecnie 3 etaty sprzątaczek. 
Koszt związany z zatrudnieniem osoby na zastępstwo jest związany z koniecznością 
wypłaty dodatku stażowego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zatrudnienie na zastępstwo sprzątaczki w I LO w Koluszkach. 

16. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie studiów 
podyplomowych z geografii dla nauczyciela zatrudnionego w SOSW w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła prośbę Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach z prośbą o zmianę przedmiotu wskazanego w planie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019, w ramach studiów 
podyplomowych z biologii na geografię. 

Przedmiot biologia był zaplanowany na kwotę 3 500 zł, a przedmiot geografia planuje się 
na kwotę 2 800 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedmiotowym piśmie, którego kopia 
stanowi załącznik 16 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że zmiany kierunku studiów w planie dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli można dokonać jedynie za zgodą Zarządu 
Powiatu, stąd przedmiotowe wystąpienie. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na dofinansowanie studiów podyplomowych z geografii dla nauczyciela zatrudnionego 
w SOSW w Koluszkach. 

17. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania wczesnego wspomagania rozwoju 
dla 2 dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w roku szkolnym 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach dla dwojga dzieci z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego w roku szkolnym 2019/2020. 

Planowana jest realizacja tych zajęć w wymiarze po 1 godzinie dla każdego dziecka, 
natomiast pozostałe zajęcia będą realizowane w ramach Programu Rządowego  
„Za życiem”. 

Koszt 1 godziny zajęć wczesnego wspomagania rozwoju każdego dziecka wyniesie 242 zł 
miesięcznie. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że dzieci przyjęte od września 2019 r. zostaną ujęte 
w Systemie Informacji Oświatowej i będzie przysługiwała na nie subwencja na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu 
zajęć wspomagania rozwoju dla 2 dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego  
w roku szkolnym 2019/2020. 

18. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do internatu w SOSW w Koluszkach 
na rok szkolny 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu z prośbą o przyjęcie do internatu 
w Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach na rok szkolny 
2019/2020, dziecka z terenu gminy Koluszki, które ze względu na trudną sytuację 
rodzinną, za zgodą Zarządu przebywało w internacie SOSW w trakcie roku szkolnego 
2018/2019. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyjęciu tego dziecka do internatu w SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2019/2020. 

 



18 

 

19. Przedstawienie informacji o skierowaniu dziecka do internatu w SOSW w Koluszkach 
na rok szkolny 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o skierowaniu dziecka do internatu 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach na rok szkolny 
2019/2020. 

Dziecko jest ósmym dzieckiem w internacie, na łączną liczbę 8 miejsc. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

20. Przedstawienie pism Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału 
w Koluszkach, skierowanych do dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni w sprawie sposobu wyliczeń potrąceń wynagrodzeń 
pracowników uczestniczących w legalnym strajku zorganizowanym przez struktury 
ZNP w dniach 08.04.2019 r. – 27.04.2019 r. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje o piśmie, które Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, Zarząd Oddziału w Koluszkach, skierował do dyrektorów szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni z prośbą o przeanalizowanie sposobu 
wyliczeń potrąceń wynagrodzeń pracowników uczestniczących w legalnym strajku 
zorganizowanym przez struktury ZNP w dniach 08.04.2019 r. – 27.04.2019 r., zgodnie 
z załączoną opinią prawną. 

Wskazano, że potrąceniu uległy wszystkie składniki wynagrodzenia, a według ZNP 
potrąceniu powinno ulec wynagrodzenie, które jest związane bezpośrednio 
z wykonywaniem pracy, a więc w przypadku nauczycieli jest to wynagrodzenie 
zasadnicze i dodatki za warunki pracy. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik 17 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że zgodnie z ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych  
w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje 
prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, 
z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się 
do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. 

Pani Małgorzata Szelest odniosła się do zapisów ustawy Karta nauczyciela, zgodnie 
z którą wynagrodzenie nauczyciela składa się z: wynagrodzenia zasadniczego,  
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród 
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i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń 
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.  

Zatem biorąc pod uwagę przepisy KN o składnikach wynagrodzenia, potrącenia powinny 
następować od całości wynagrodzenia. 

Kolejna sprawa dotyczy uwzględniania godzin lub dni pracy przy naliczaniu potrąceń. 
Zgodnie z ustawą Karta nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 

W przypadku nauczycieli pełnozatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni przyjęto 18 godzin pensum (tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych),  
które było dzielone na 5 dni (przy pięciodniowym tygodniu pracy nauczyciela) i za każdy 
dzień strajku naliczano potrącenia za 3,6 godziny. 

Taki sposób wyliczeń jest zgodny ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji z 2010 roku. 

Pani Naczelnik dodała, że radcy prawni Starostwa Powiatowego w Łodzi potwierdzili 
poprawność takiego sposobu wyliczenia i dokonywania potrąceń. 

Pani Małgorzata Szelest odniosła się do opinii prawnej w tej sprawie wydanej 
przez Biuro Analiz Sejmowych, w której podniesiono min. kwestię zawierania 
ewentualnych porozumień pomiędzy związkami zawodowymi a dyrektorami szkół, 
dotyczących wypłacania wynagrodzeń za czas strajku. 

Sprawa zostanie ponownie przeanalizowana przez radcę prawnego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, pod kątem opinii wydanej przez BAS i następnie będzie 
przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie 
sześciu drzew, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, 
położonej w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 
(referowała p. Dagmara Niźnikowska – Przedpełska – inspektor w Wydziale GN) 

Pani Dagmara Niźnikowska – Przedpełska – inspektor w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami, w zastępstwie Naczelnika Wydziału wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody właścicielskiej dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze, na usunięcie sześciu drzew: 1 szt. klonu zwyczajnego o obwodzie 
pnia 184 cm, 1 szt. topoli kanadyjskiej o obwodzie pnia 260 cm oraz 4 szt. brzozy 
brodawkowej o obwodach pni: 100 cm, 100 cm, 100 cm i 140 cm, znajdujących 
się  terenie działki nr 128/4, położonej w gminie Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 

Wójt Gminy Andrespol w związku z wnioskiem Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze 
wystąpił do Starostwa Powiatowego w Łodzi o wyrażenie zgody na usunięcie tych drzew, 
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ponieważ ze względu na ich stan zagrażają bezpieczeństwu i życiu ludzi. 

 Pełne koszty związane z usunięciem drzew objętych niniejszą zgodą, w tym robót 
oraz opłat, o których mowa w art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody, ponosi podmiot, 
który wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody właścicielskiej. 

Niniejsza zgoda wydawana jest w związku z koniecznością wystąpienia do Wójta Gminy 
Andrespol z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzew. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
właścicielską na usunięcie sześciu drzew, znajdujących się na nieruchomości  
stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 128/4, położonej w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu. 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej 
Górze. 

22. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn-miasto, obrębie 17, 
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 61 o pow. 0,7775 ha i działki 62 o pow. 0,8664 ha 
(w wyniku podziału wydzielono m.in. działki: nr 61/1 o pow. 0,0080 ha i nr 62/1 
o pow. 0,0090 ha – przeznaczone pod drogę powiatową). 

 (referowała p. Dagmara Niźnikowska – Przedpełska – inspektor w Wydziale GN) 

Pani Dagmara Niźnikowska – Przedpełska przedstawiła decyzję Burmistrza Miasta 
Tuszyna zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 
Tuszyn-miasto, obrębie 17, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 61 o powierzchni  
0,7775 ha i działki 62 o powierzchni 0,8664 ha – na wniosek właścicieli nieruchomości. 

W wyniku podziału działki nr 61 wydzielono m.in. działkę nr 61/1 o pow. 0,0080 ha, 
w wyniku podziału działki nr 62 wydzielono m.in. działkę nr 62/1 o pow. 0,0090 ha. 

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. 

Działka nr 61/1 i działka nr 62/1 zostały wydzielone pod poszerzenie publicznej drogi 
powiatowej i z mocy prawa przechodzą na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

Jeżeli do uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się 
i wypłaca według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczaniu nieruchomości. 
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Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Pani Inspektor przedstawiła również informacje na temat szacunkowych wartości 
odszkodowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu odstąpił 
od przysługującego prawa do złożenia odwołania od tej decyzji do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

23. Podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, w części nieobjętej dofinansowaniem 
ze środków Funduszu, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego 
na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
przedstawiła propozycję zawarcia porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie 
ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, w części 
nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zawarte porozumienie uwzględniało 14 uczestników z terenu powiatu tomaszowskiego, 
natomiast ze względu na zmniejszenie liczby uczestników o 1 osobę, zaistniała 
konieczność aktualizacji tych zapisów. 

Po zmianie łączna wysokość kosztów rehabilitacji, ponoszona przez Powiat Tomaszowski 
w 2019 roku wynosi 26 532,80 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podpisał aneks 
do porozumienia w przedmiotowej sprawie. 

Kopia podpisanego aneksu do porozumienia stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 oraz dokonanie zmian w wykazie 
przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 przedstawionych w załącznikach 
do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 
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2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem o kwotę 659 370,44 zł, w tym: 

– zwiększenie o kwotę 320 242,00 zł w ramach dochodów bieżących, 

– zwiększenie o kwotę 339 128,44 zł ramach dochodów majątkowych. 

Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów wynikają z: 

1) decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększających plan dotacji z budżetu państwa 
o kwotę 314 223,00 zł; 

2) przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi 
powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” w wysokości 100 000,00 zł; 

3) przyznania pomocy finansowej z budżetu gminy Brójce na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – 
etap II w wysokości 140 000,00 zł; 

4) zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność i przekazania przez Urząd 
Marszałkowski ostatniej transzy środków w wysokości 99.128,44 zł w związku 
z realizacją zakończonego w 2018 r. projektu pn. „Termomodernizacja budynku 
DPS w Lisowicach”; 

5) zwiększenia planu pozostałych dochodów na podstawie przeprowadzonej analizy 
wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania o kwotę 6 019,00 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę 456 392,00 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 341 392,00 zł w ramach następujących 
działów klasyfikacji budżetowej: 

– 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 39 335,00 zł; 

– 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o kwotę 40 068,00 zł; 

– 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 4 082,00 zł; 

– 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 
o kwotę 232 820,00 zł; 

– 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 3 937,00 zł; 

– 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 21 150,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 115 000,00 zł w związku z: 

– przyznaniem pomocy finansowej z budżetu gminy Andrespol na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia 
drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” w wysokości 
100 000,00 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć), 

– przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Ułożenie kabla światłowodowego  
oraz przewodu telefonicznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi” 
o wartości 15 000,00 zł. 
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Dla zrównoważenia budżetu dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 202.978,44 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 120.534,27 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 zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023 i podjął w tej sprawie inicjatywę uchwałodawczą, 
która stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zwiększenia  
planu dochodów majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 
ogółem o kwotę per saldo 43 773,82 zł oraz dokonanie zwiększenia planu wydatków 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę per saldo 
254 697,58 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 197 411,00 zł 
i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę per saldo 57 286,58 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka 
wydatków nad dochodami) w wysokości 377 667,03 zł, który sfinansowany zostanie 
nadwyżką z lat ubiegłych. 

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019 o kwotę 210 923,76 zł. 

Zaproponowano dokonanie zmian: 
a) planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów 

w 2019 r., 
b) planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 

roku, 
c) planu wydatków na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu 

ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w 2019 roku 

– przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 
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Zmiany budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków wynikają z: 

1) przyznania z budżetu województwa łódzkiego środków pochodzących z tytułu 
wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 44 370,00 zł na realizację 
zadań inwestycyjnych: 

– pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 15 000,00 zł; 

– pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków” – etap II – 29 370,00 zł; 

2) rozliczenia projektu pn. „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – 
budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” 
i zmniejszenia planu dochodów o kwotę 596,18 zł oraz planu wydatków  
o kwotę 1 083,42 zł do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na zadania 
promocyjne; 

3) zwiększenia planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne” w ramach 
działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza o kwotę 58 200,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla 
pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych; 

4) zwiększenia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 
w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 127 324,00 zł; 

5) zwiększenia planu wydatków Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
w grupie „wynagrodzenia i pochodne” o kwotę 8 587,00 zł; 

6) zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 300 zł z przeznaczeniem na bieżące 
funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy; 

7) wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia 
wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii” o wartości 11 000 zł; 

8) zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Modernizacja 
łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, ul. Pomorska 5” o kwotę 3 000 zł. 

W celu zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu 
nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 210 923,76 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął w tej sprawie inicjatywę 
uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok oraz zmian w planie 
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dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r.  
i zmian w planie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w 2019 roku, przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/26/2018 Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku z: 

1) wnioskiem Gminy Rzgów dotyczącym przeniesienia dotacji z budżetu Powiatu 
w wysokości 200 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E 
w miejscowości Kalinko” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E 
w Romanowie”; 

2) przesunięciem kwoty 2 000,00 zł z grupy „wynagrodzenia i pochodne” do grupy 
„zadania statutowe” w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

27. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała o informacji 
zamieszczonej na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, dotyczącej  
100 % zdawalności matur 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza 
w Koluszkach. 
W bieżącym roku szkolnym wszyscy spośród 92 absolwentów zdali egzamin 
maturalny. 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu nawiązała do wydarzenia: 
Mixer Regionalny Łódzkie 2019, który ma się odbyć w dniu 7 września 2019 r. 
w Rawie Mazowieckiej, Łęczycy i Sieradzu. Poinformowała, że z terenu powiatu 
udział w tym przedsięwzięciu zadeklarowały Gminy: Brójce i Tuszyn. 
Ze względu m.in. na termin tego wydarzenia (bezpośrednio przed Dożynkami 
Powiatowo – Gminnymi), Zarząd Powiatu zdecydował, że Powiat Łódzki Wschodni 
nie będzie uczestniczył w tej imprezie. 

 Pani Marta Stasiak poinformowała o zaproszeniu do lektury klasyki polskiej noweli 
wystosowanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z tegoroczną 
8 edycją Narodowego Czytania w sobotę 7 września 2019 roku. 
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Lekturami będą: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, 
„Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków" (ze zbioru 
„Sanatorium pod Klepsydrą") Brunona Schulza, „Orka" Władysława Stanisława 
Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony..." Stefana Żeromskiego, „Sachem" 
Henryka Sienkiewicza oraz „Sawa" (z cyklu „Pamiątki Soplicy") Henryka Rzewuskiego. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że w poprzednich latach przedstawiciele Powiatu 
uczestniczyli w tym wydarzeniu, a organizatorami były poszczególne Gminy. 

W miarę możliwości przedstawiciele Powiatu Łódzkiego Wschodniego wezmą udział 
w 8 edycji Narodowego Czytania. 

 Pani Marta Stasiak przedstawiła informacje o wystąpieniu Pana Krzysztofa 
Dąbrowskiego – Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego  
z ponowną prośbą o przekazanie Komendzie materiałów w postaci smyczek, 
ulotek, elementów odblaskowych, artykułów biurowych oraz innych które można 
wykorzystać w okresie wakacyjnym, m.in. aby rozdawać je w trakcie półkolonii 
dla młodzieży szkół podstawowych i innych przedsięwzięć z uczestnictwem 
młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

Pani Marta Stasiak nadmieniła, że materiały promocyjne zostały przekazane 
Komendzie w dniu 24 maja 2019 r. 

W związku z tym, Zarząd Powiatu wyraził chęć uczestnictwa przedstawiciela 
Zarządu Powiatu w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez Komendę 
i wówczas materiały promocyjne będą wręczane przez przedstawiciela Powiatu 
uczestnikom. 

 Pan Starosta odczytał treść pytań do wywiadu, który ma być zamieszczony 
w wydawanym przez Związek Powiatów Polskich Dzienniku „Warto Wiedzieć”. 

Pani Marta Stasiak wraz z podległym Referatem Promocji Powiatu i Informacji 
została zobowiązana do opracowania projektu odpowiedzi. 

 Pan Krzysztof Serwa – Dyrektor ZSP nr 1 w Koluszkach na prośbę Pani Wicestarosty 
przedstawił informacje na temat zakwalifikowania do dofinansowania projektu  
pn. „My way, my future – praktyki zawodowe w Grecji” w ramach unijnego 
programu Erasmus +. Projekt opiewa na kwotę około 54 tys. euro i będzie miało 
okazję w nim uczestniczyć 30 uczniów. Planowane jest zrealizowanie tych praktyk 
zawodowych w listopadzie 2019 roku. 

Pani Wicestarosta poinformowała, że drugi wniosek złożony przez ZSP nr 2 
w Koluszkach nie uzyskał wymaganej punktacji i znajduje się na liście rezerwowej 
do dofinansowania – jest to projekt pn. „Skazani na Olimp – uczniowskie praktyki 
zawodowe w Grecji” w ramach unijnego programu Erasmus +.  
Brak jest dotychczas informacji na temat złożonego w tej sprawie odwołania. 



27 

 

 Pani Wicestarosta przedstawiła problem lokalowy Stowarzyszenia Rodzin Dzieci 
Specjalnej Troski w Koluszkach, które wystąpiło z prośbą o pomoc w rozwiązaniu 
tej sprawy. 

Stowarzyszenie współpracuje ze SOSW w Koluszkach. 

Rozważano możliwość udostępnienia pomieszczenia (świetlica) w ZSP nr 1 
w Koluszkach. 

Biorąc pod uwagę czas realizacji tych zajęć przez Stowarzyszenie (w godzinach: 
16:00 – 20:00) i potrzebę zadysponowania pomieszczenia na przyrządy niezbędne 
do realizacji tych zajęć, lokal przeznaczony na ten cel byłby wyłączony z użytku. 
Dlatego udostępnienie pomieszczenia w ZSP nr 1 w Koluszkach nie jest możliwe. 

Uwzględniano również możliwość zagospodarowania pomieszczeń przy dawnym 
internacie w ZSP nr 2 w Koluszkach albo sali w I LO w Koluszkach, ale należy 
rozeznać plan zajęć dydaktycznych, aby określić czy jest to możliwe. 

Dla Stowarzyszenia potrzebne jest pomieszczenie, w którym na czas prowadzonych 
zajęć będzie obecna osoba nadzorująca to pomieszczenie. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że ewentualnie Stowarzyszenie mogłoby wystąpić 
do proboszcza parafii pw. NP NMP w Koluszkach z zapytaniem o możliwość 
udostępnienia pomieszczeń w budynku parafialnym. 

 Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków 
budżetowych od 22 marca 2019 r.: 

– lokata na kwotę 5 000 000,00 zł w Getin Noble Bank na okres od 22 marca 
2019 r. do 21 maja 2019 r. przy oprocentowaniu 2,16 % w stosunku rocznym. 
Uzyskano dochód z oprocentowania w wysokości 18 049,32 zł, 

– lokata na kwotę 6 000 000,00 zł w Getin Noble Bank na okres od 22 maja 2019 r. 
do 23 czerwca 2019 r. przy oprocentowaniu 2,08 % w stosunku rocznym. 
Uzyskano dochód z oprocentowania w wysokości 11 283,29 zł. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskane dochody z oprocentowania lokat 
wolnych środków budżetowych wyniosły 29 332,61 zł. 

Ponadto od dnia 24 czerwca 2019 r. na okres 1 miesiąca założono lokatę w Getin 
Noble Bank w wysokości 8 000 000,00 zł przy oprocentowaniu 1,92 % w stosunku 
rocznym. Planowany dochód z tej lokaty został oszacowany na kwotę 13 045,48 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Sprawozdanie z lokat wolnych środków budżetowych stanowi załącznik nr 24 
do protokołu. 
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 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat pomocy finansowej w okresie  
od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 roku: 

1) pomoc finansowa z Gminy Koluszki na wynajem pomieszczeń dla PUP, 
dofinansowania zadań z zakresu rejestracji pojazdów, dofinansowania 
administracji architektoniczno – budowlanej, wynajmu pomieszczeń biurowych 
KiT, GN, Ewidencji Gruntów; 

2) dofinansowanie stanowisk pracy KiT, administracji architektoniczno –
 budowlanej i stanowisk pracy ewidencji gruntów i budynków oraz 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Rzgowie; 

3) dofinansowanie stanowisk pracy KiT i stanowisk pracy ewidencji gruntów 
i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta 
w Tuszynie. 

Pisemna informacja na ten temat stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
dokonanej przez Gminę Łódź w dniu 11 czerwca 2019 r. w wysokości 102,50 zł 
z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego. 
Wpłata w wysokości 88,40 zł została zaliczona na poczet opłaty rocznej z tytułu 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, wpłata w wysokości 11,60 zł –  
na poczet kosztów upomnienia oraz wpłata w wysokości 2,50 zł – na poczet odsetek 
od nieterminowej wpłaty. 

Do zapłaty pozostała kwota 14,10 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 nie zgłosił uwag 
w tej sprawie i wydał postanowienie, które stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 



29 

 

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 
szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, w aspekcie prowadzonej rekrutacji elektronicznej. 

 Zarząd Powiatu podpisał aneks do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów 
rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, w części nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków Funduszu, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
działającego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o planowanym przedstawieniu na X Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego rocznych sprawozdań z działań podejmowanych 
przez Nadzory Wodne na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika 
lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w roku szkolnym 2019/2020 w I LO 
w Koluszkach, w ZSP nr 1 w Koluszkach i w ZSP nr 2 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą umieszczenia 
informacji o IKP w formie kafelka lub linku widocznego na głównej stronie startowej 
Powiatu. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie na zastępstwo sprzątaczki w I LO 
w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie studiów podyplomowych z geografii 
dla nauczyciela zatrudnionego w SOSW w Koluszkach (zmiana przedmiotu wskazanego 
w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019, w ramach 
studiów podyplomowych z biologii na geografię). 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
realizowanych w SOSW w Koluszkach dla 2 dzieci z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego w roku szkolnym 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu dziecka do internatu w SOSW w Koluszkach 
na rok szkolny 2019/2020. 
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 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o skierowaniu dziecka do internatu w SOSW 
w Koluszkach na rok szkolny 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd 
Oddziału w Koluszkach, skierowanych do dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni w sprawie sposobu wyliczeń potrąceń wynagrodzeń 
pracowników uczestniczących w legalnym strajku zorganizowanym przez struktury ZNP 
w dniach 08.04.2019 r. – 27.04.2019 r. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą 
podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn-miasto, obrębie 17, 
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 61 o pow. 0,7775 ha i działki 62 o pow. 0,8664 ha 
(w wyniku podziału wydzielono m.in. działki: nr 61/1 o pow. 0,0080 ha i nr 62/1 o pow. 
0,0090 ha – przeznaczone pod drogę powiatową). 
Zarząd odstąpił od przysługującego prawa do złożenia odwołania od tej decyzji do SKO. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Łodzi; 

2) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023; 

3) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok; 

4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 356/2019 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej 
na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków – etap II” – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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2) Nr 357/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E 
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

3) Nr 358/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

4) Nr 359/2019 w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu aktualizacji 
„Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
na lata 2017 – 2022” – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

5) Nr 360/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

6) Nr 361/2019 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie sześciu drzew, 
znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, położonej 
w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra – 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 - - - 

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 


