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PROTOKÓŁ NR 36/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 17 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 35/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 35/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Przedstawienie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie  
aktualnych baz teleadresowych: podmiotów, którym zostały przyznane środki 
na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – 
terapeutycznych w 2019 roku, instytucji samorządowych i podmiotów 
oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie oraz rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła pismo Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie aktualnych baz teleadresowych: podmiotów,  
którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych 
i psychologiczno – terapeutycznych w 2019 roku, instytucji samorządowych i podmiotów 
oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie oraz rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ustalono, że na stronie internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz na stronie 
internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostanie odpowiednio 
zaktualizowany wykaz jednostek w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji 
prawnej. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. 
do 31.12.2022 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami przedstawiła proponowany skład komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. 
do 31.12.2022 r.”: 

1) Przewodniczący:   Ewa Redmann; 

2) Z-ca Przewodniczącego: Iwona Walter – Wisiałkowska; 

3) Sekretarz Komisji:  Marek Kłos; 

4) Członek:   Zbigniew Burzyński; 

5) Członek:   Bogusław Biliński; 

6) Członek:    Monika Sawicka; 

7) Członek:    Małgorzata Szelest; 

8) Członek :   Urszula Łużniak – przedstawiciel Powiatowego 
     Centrum Pomocy Rodzinie; 

9) Członek:   Bogusław Śwituniak – przedstawiciel Powiatowego 
     Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 

10) Członek:   Katarzyna Pastusiak – przedstawiciel Brokera. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

6. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
realizowanych w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020, dla 3 dzieci  
spoza terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach 
w roku szkolnym 2019/2020, dla 3 dzieci spoza terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że jedno z tych dzieci uczestniczyło w zajęciach w SOSW 
w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019. 

Biorąc pod uwagę liczbę miejsc w Ośrodku możliwe jest przyjęcie tych dzieci. 
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W przypadku dwojga dzieci zaproponowano przyznanie po 2 godziny zajęć 
indywidualnych. 

W przypadku jednego dziecka zaproponowano przyznanie 1 godziny zajęć 
indywidualnych tygodniowo i 1 godziny zajęć grupowych, które byłyby realizowane 
po ewentualnym utworzeniu dodatkowej grupy. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach w roku szkolnym 
2019/2020, dla 3 dzieci spoza terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

7. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania wybranych zajęć do realizacji indywidualnie  
dla uczennicy SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest omówiła prośbę Dyrektora SOSW w Koluszkach o przyznanie 
wybranych zajęć do realizacji indywidualnie dla uczennicy SOSW w Koluszkach w roku 
szkolnym 2019/2020. 

Uczennica ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim ze sprzężeniem. 

Wskazano, że koszt przydzielenia uczennicy 8 godzin zajęć indywidualnych wyniesie 
średniomiesięcznie 2 046 zł. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały przedstawione w piśmie, które znajduje się 
w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. 

Pani Naczelnik poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zmianie 
zaistniałej w 2017 roku, dotyczącej kształcenia specjalnego dyrektor może przydzielić 
część godzin indywidualnie dla dziecka w sytuacji, kiedy wymagają tego jego potrzeby 
edukacyjne i rozwojowe. Taki przydział godzin musi wynikać z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, albo z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że dyrektor SOSW argumentuje przydzielenie 
tych godzin indywidualnie (w ilości 8 godzin) stanem zdrowia, który miał wpływ 
na zmianę funkcjonowania i potrzeb uczennicy. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że z analizy przez Wydział EiSS załączonej dokumentacji 
dotyczącej tej sprawy nie wynika, że dziecko powinno takie zajęcia mieć przyznane. 

W dokumentacji wskazano, że optymalną formą kształcenia byłby zespół edukacyjno-
terapeutyczny, a nie zajęcia prowadzone indywidualnie. 

Pani Szelest dodała, że dziecko jest kierowane do poradni psychologiczno-pedagogicznej 
celem oceny aktualnego poziomu funkcjonowania poznawczego, której wynik może 
mieć wpływ na rodzaj wsparcia, którego trzeba będzie udzielić dziecku. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, biorąc pod uwagę okoliczności 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przyznanie wybranych do realizacji zajęć 
indywidualnie dla uczennicy SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie podziału klasy łączonej VII-VIII w SOSW w Koluszkach 
na wybranych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu dyrektora SOSW w Koluszkach  
w sprawie podziału klasy łączonej VII-VIII w SOSW w Koluszkach na wybranych 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020. 
Chodzi o zajęcia edukacyjne, które są przewidziane na egzaminie po szkole podstawowej  
dla uczniów klasy VIII (jęz. polski, jęz. angielski, matematyka). 

Klasa łączona VII-VIII składa się z 8 uczniów (klasa VII – 5 uczniów, klasa VIII – 3 uczniów). 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Pani Naczelnik poinformowała, że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają łączenie 
klas na tym samym etapie edukacyjnym w szkole specjalnej, stąd te 2 oddziały  
zostały połączone – jako mało liczne.  

Pani Małgorzata Szelest dodała, że Dyrektor SOSW w piśmie wskazała, że w przypadku 
klas łączonych, przedmioty, które są na egzaminie powinny prowadzone odrębnie. 

Wskazany przepis prawa nie dotyczy jednak szkół specjalnych, dlatego nie stanowi 
podstawy do obligatoryjnego rozdzielenia przedmiotów egzaminacyjnych w klasie 
łączonej. 

Ponadto w klasie VIII, po której przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty uczy się 
jedynie 3 dzieci, natomiast w klasie VII uczy się 5 dzieci. 
Przy tak małej liczebności tej klasy, rozdzielenie klasy na niektórych przedmiotach, 
nie jest zasadne. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie wyraził zgody  
na dokonanie podziału klasy łączonej VII-VIII w SOSW w Koluszkach na wybranych 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020. 

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Koluszkach o zatrudnienie na 1/2 etatu 
pedagoga lub na 1/2 etatu psychologa. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu  
18 czerwca 2019 r. przedstawiała pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
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Wychowawczego w Koluszkach, dotyczącego zwiększenia wymiaru zatrudnienia  
dla psychologa z 1/2 etatu na 1 etat, od 1 września 2019 roku.  

Zwiększenie wymiaru zatrudnienia psychologa argumentowano rozszerzeniem zakresu 
zadań psychologa w szkole (zmiany dotyczące opieki psychologiczno – pedagogicznej). 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym piśmie, którego kopia stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

Po analizie warunków funkcjonowania Ośrodka, Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
decyzję odmowną. 

Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z przepisami prawa odnośnie funkcjonowania 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, powinien być zapewniony 1 etat 
psychologa i 1 etat pedagoga. 

Pani Małgorzata Szelest zwróciła uwagę na fakt, że jednak Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Koluszkach nie jest typowym ośrodkiem szkolno – wychowawczym, 
ponieważ w praktyce w internacie Ośrodka jest 8 dzieci, zatem funkcjonuje jak szkoła 
z internatem dla tych osób (w typowym ośrodku szkolno-wychowawczym wszystkie 
uczące się dzieci powinny przebywać w internacie). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podtrzymał swoje 
stanowisko w sprawie zatrudnienia na 1/2 etatu pedagoga lub na 1/2 etatu psychologa 
w SOSW w Koluszkach wyrażone na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18.06.2019 r. – 
nie wystąpiły dodatkowe okoliczności zmieniające warunki funkcjonowania Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia sprzątaczki w ZSP nr 1 w Koluszkach. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo wystosowane do Zarządu Powiatu  
przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach z prośbą 
o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko sprzątaczki oraz robotnika 
gospodarczego, w związku z przejściem na emeryturę tych pracowników. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że biorąc pod uwagę liczbę etatów sprzątaczek  
(3 etaty + woźna) zatrudnionych w tej szkole oraz planowane przejście na emeryturę 
pracownika gospodarczego, bardziej zasadne byłoby zatrudnienie pracownika na tym 
stanowisku. 

Pani Małgorzata Szelest dla porównania przedstawiła informacje na temat liczby etatów 
sprzątaczek i pracowników gospodarczych zatrudnionych w I Liceum Ogólnokształcącym 
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w Koluszkach oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach, 
poinformowano również o liczbie uczniów i powierzchni poszczególnych szkół. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni wyraziła swoją opinię i wskazała, 
że nie rezygnowałaby z pracownika gospodarczego, który w ramach obowiązków 
wykonuje różnego rodzaju naprawy, remonty i prace porządkowe na terenie szkoły. 

Dla rozstrzygnięcia tej sprawy konieczne jest uzyskanie szczegółowych informacji  
od dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wstrzymał się 
od decyzji w sprawie zatrudnienia sprzątaczki w ZSP nr 1 w Koluszkach, do uzyskania 
szczegółowych informacji od dyrektora Szkoły. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje uzupełniające do naboru do klas 
pierwszych na rok szkolny 2019/2020 szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, w aspekcie 
prowadzonej rekrutacji elektronicznej, przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2019 r.: 

1) w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach zostało zakwalifikowanych 
81 uczniów po gimnazjum – 3 oddziały i 99 uczniów po szkole podstawowej  
– 4 oddziały, łącznie 180 osób zakwalifikowanych; 

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach zakwalifikowano: 
a) w Technikum nr 1: 36 osób po gimnazjum (proponowane są 2 oddziały  

o liczebności 19 i 17 uczniów) oraz 26 osób po szkole podstawowej (1 oddział 
łączony w 2 zawodach), 

b) w Branżowej Szkole I Stopnia: 18 osób po gimnazjum (+3 osoby oczekujące) 
i 28 osób po szkole podstawowej (+3 osoby oczekujące) – 2 oddziały; 

3) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach zakwalifikowano: 

a) w II Liceum Ogólnokształcącym: 13 osób po gimnazjum (+3 osoby oczekujące 
na przyjęcie) i 15 osób po szkole podstawowej (+1 osoba oczekująca), 

b) w Technikum Nr 2: 59 osób po gimnazjum (2 oddziały) i 91 osób po szkole 
podstawowej (3 oddziały). Wicedyrektor zaproponował podział na 2 części 
oddziału klasy 1TM w zawodzie technik mechatronik i połączenie jednej 
części z zawodem technik automatyk, a drugiej części z zawodem technik 
teleinformatyk. 

Do dnia 24 lipca 2019 r. uczniowie potwierdzają wolę nauki w szkołach. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
w sprawie aktualnych baz teleadresowych: podmiotów, którym zostały przyznane środki 
na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych 
w 2019 roku, instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych 
świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rejestr 
jednostek specjalistycznego poradnictwa. 

 Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka realizowanych w SOSW w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020, dla 3 dzieci 
spoza terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzje odmowne w następujących sprawach: 

– przyznania wybranych zajęć do realizacji indywidualnie dla uczennicy SOSW 
w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020, 

– podziału klasy łączonej VII-VIII w SOSW w Koluszkach na wybranych obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko w sprawie zatrudnienia na 1/2 etatu 
pedagoga lub na 1/2 etatu psychologa w SOSW w Koluszkach wyrażone na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu w dniu 18.06.2019r. – nie wystąpiły dodatkowe okoliczności 
zmieniające warunki funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu wstrzymał się od decyzji w sprawie zatrudnienia sprzątaczki  
w ZSP nr 1 w Koluszkach, do uzyskania szczegółowych informacji od dyrektora Szkoły. 

 Zarząd Powiatu podjął następującą uchwałę: 

1) Nr 362/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2020 r. 
do 31.12.2022 r.” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – 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. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 


