
PROTOKÓŁ NR 44/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 26 sierpnia 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.

Pan Andrzej Opala - Starosta Łódzki Wschodni otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził 
kworum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.

Protokół Nr 42/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego został 
przyjęty jednogłośnie.

4. Zmiana inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019-2023.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Zmiana inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023 przygotowana została 
w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększającą o kwotę 3.663,20 zł 
dotację na zadania realizowane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag. Autopoprawka do projektu uchwały została 
przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Dalsza część posiedzenia Zarządu Powiatu odbyła się po zakończeniu Sesji Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.



5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planów 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Na podstawie Uchwały Nr XI/113/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
26 sierpnia 2019 r. dokonuje się zmiany planu finansowego na 2019 rok realizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie dochodów 
i wydatków oraz dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z siedzibą w Koluszkach,

- Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planów 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (załącznik nr 4 
do protokołu).

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych 
na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Na podstawie Uchwały Nr XI/114/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
26 sierpnia 2019 r. dokonuje się zmian w planie finansowym na 2019 rok realizowanym 
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych na rok 2019 (załącznik nr 5 do protokołu).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.2.223.2019 
z dnia 21 sierpnia 2019 r. i wprowadza się do budżetu Powiatu po stronie dochodów 
i wydatków kwotę dotacji w wysokości 3.663,20 zł z przeznaczeniem na zadania 
realizowane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.



Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (załącznik nr 6 do protokołu).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu}

Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.2.223.2019 
z dnia 21 sierpnia 2019 r., uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone uchwałą 
Nr 407/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 sierpnia 2019 r.
W niniejszym projekcie uchwały dokonuje się zmiany planu finansowego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy którym powołany jest Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, po stronie wydatków związanych z realizacją zadań 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019 (załącznik nr 7 do 
protokołu).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaproponowanych w projekcie 
uchwały dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
Proponuje się dokonanie przesunięcia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 
w dziale 801 Oświata i wychowanie, mianowicie:
- w planie wydatków przypisanych Wydziałowi Edukacji i Spraw Społecznych, 

sklasyfikowanych w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 
5.549,00 zł,

- w planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach - zwiększenie 
wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej,

- w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach - 
zwiększenie planu wydatków o kwotę 549,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki 
elektrycznej do koszenia trawy.

Pan Starosta dodał, że zakup tablicy interaktywnej dla I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach jest formą nagrody za 100% zdawalność matury. Zakup kosiarki dla 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zasadny jest z uwagi na fakt,



iż jednostka nie posiadała dotychczas własnego sprzętu.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (załącznik nr 8 do protokołu).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych, uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone uchwałą 
Nr 409/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 sierpnia 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019 (załącznik nr 9 
do protokołu).

11. Przedstawienie informacji o decyzji podziałowej nieruchomości położonej w jednostce 
ewidencyjnej Tuszyn, wydanej przez Burmistrza Miasta Tuszyna.
(Referował p. Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)

\N wyniku podziału nieruchomości położonej w obrębie Garbów, gm. Tuszyn powstała 
działka pod poszerzenie drogi powiatowej, która przeszła z mocy prawa na własność 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Byli właściciele działki wystąpili do Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z wnioskiem o wypłatę odszkodowania, w związku tym zlecone zostało 
wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości.
Decyzja podziałowa nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn, wydana 
przez Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Kruszów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 245/1.
(Referował p. Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)

W wyniku podziału nieruchomości dokonanej przez Burmistrza Tuszyna na wniosek 
właściciela, powstała działka 245/1 przeznaczona pod poszerzenie drogi powiatowej. 
Nieruchomość z mocy prawa przeszła na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego.



Wykonany został operat szacunkowy nieruchomości, uwzględniający nasadzenia drzew 
oraz istniejące ogrodzenie. Były właściciel zaakceptował przedstawioną propozycję 
wysokości odszkodowania i podpisał projekt ugody.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Kruszów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 245/1 (załącznik nr 11 do protokołu).

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Koluszkach przy ul. Wigury 2.
(Referował p. Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach zgłosił prośbę 
o wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
o powierzchni 14m2 z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny wraz ze sprzedażą 
artykułów spożywczych. Sposób sprzedaży artykułów spożywczych w szkołach precyzuje 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 
oświaty oraz wymagań, jakie muszą pełnić środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Umowa z najemcą zawarta 
zostanie na okres od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. Czynsz najmu wynosi 
200 zł, plus koszty mediów.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Koluszkach przy ul. Wigury 2 (załącznik nr 12 do protokołu).

14. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania dodatkowych 8 godzin świetlicy w roku 
szkolnym 2019/2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach.
(Referowała p. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach zwróciła się 
do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie 8 godzin dodatkowych świetlicy na rok 
szkolny 2019/2020.
Pani Naczelnik przypomniała, że w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020 
było zatwierdzonych 20 godzin. W ubiegłym roku szkolnym, przy porównywalnej liczbie 
dzieci było 27 godzin świetlicy. Pani Dyrektor liczbą dzieci argumentuje zwiększenie 
liczby godzin świetlicy.
Pani Naczelnik wyraziła zdanie, że liczba godzin świetlicy powinna być uzależniona 



od tego, o jakiej porze dzieci i ile dzieci będzie oczekiwać na zajęcia lub na dowóz 
do domu. Na ten moment takiej informacji nie ma, gdyż nie został jeszcze ustalony plan 
zajęć, jak również plan dowozów, dlatego Pani Naczelnik zaproponowała, aby Zarząd 
Powiatu rozpatrzył sprawę ponownie we wrześniu, natomiast w dniu dzisiejszym wiosek 
powinien zostać rozpatrzony negatywnie.

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Koluszkach o przyznanie dodatkowych świetlicy na rok szkolny 
2019/2020.

15. Podjęcie decyzji w sprawie przydzielenia uczennicy 6 godzin zajęć indywidualnych 
na okres I półrocza roku szkolnego 2019/2020.
(Referowała p. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)

Wniosek dotyczy przedzielenia uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego 6 godzin zajęć indywidualnych na okres I półrocza roku szkolnego 
2019/2020. Konieczność korzystania z zajęć indywidualnych przez uczennicę wynika 
z orzeczenia, które mówi, że uczennica powinna mieć część zajęć w formie 
indywidualnej, a część z klasą, z tym, że w miarę postępów zajęcia indywidualne 
powinny być zmniejszane. Uczennica w ubiegłym roku miała przyznane zajęcia 
indywidualne w wymiarze 10 godzin. Pani Dyrektor wystąpiła na I semestr 2019/2020 
o przyznanie 6 godzin zajęć, czyli mniej niż w ubiegłym roku podkreślając, że są postępy 
w nauce. Pani Naczelnik stwierdziła, że przyznanie zajęć indywidualnych dla uczennicy 
jest w pełni uzasadnione.

Zarząd podjął decyzję o przydzieleniu uczennicy 6 godzin zajęć indywidualnych na okres 
I półrocza roku szkolnego 2019/2020.

16. Podjecie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.
(Referowała p. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)

Do Zarządu Powiatu skierowany został wniosek rodzica o przyznanie zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dla dziecka rocznego, które jest mieszkańcem Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
zaproponowała przyznanie 2 godzin zajęć indywidualnych dla tego dziecka.

Zarząd Powiatu uznał wniosek za zasadny i podjął decyzję o przyznaniu zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.



17. Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia dodatkowego zespołu edukacyjno - 
terapeutycznego w Szkole Podstawowej Specjalnej w roku szkolnym 2019/2020 
oraz przyjęcia 2 uczniów do zespołu.
(Referowała p. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)

Pani Naczelnik wyjaśniła, że zespoły edukacyjno - terapeutyczne są prowadzone dla 
dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Przepisy określają, jakie mają 
być liczebności tych zespołów, w tym przy określonej liczbie sprzężeń. Obecnie istnieją 
cztery zespoły edukacyjno - terapeutyczne i są one zapełnione. Jeden z zespołów liczy 6 
dzieci, natomiast do skierowania oczekuje 2 dzieci, czyli powstałby pełen 8 osobowy 
zespół. Zespół ten jest jednak bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o poziomy 
funkcjonowania dzieci i będzie wymagał podzielnia. Przepisy stanowią, że należy dzieci 
dobierać poziomami funkcjonowania, dlatego uzasadnione jest, żeby utworzony został 
nowy zespół edukacyjno - terapeutyczny. Koszt prowadzenia oddziału wynosić będzie 
miesięcznie około 10 tys. zł.

Zarząd Powiatu uznał wniosek za zasadny i podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego 
zespołu edukacyjno - terapeutycznego w Szkole Podstawowej Specjalnej w roku 
szkolnym 2019/2020 oraz przyjęcia 2 uczniów do zespołu.

18. Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia dodatkowego oddziału w szkole specjalnej 
przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2019/2020 i przyjęcia 6 uczniów do szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy.
(Referowała p. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)

W przyjętym arkuszu organizacji roku szkolnego jest 1 oddział w Szkole Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy.
W okresie od maja 2019 r. do chwili obecnej absolwenci gimnazjów, którzy nie posiadali 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na poziomie ponadgimnazjalnym 
przechodzili badania i teraz wpłynęło 6 kolejnych wniosków uczniów o przyjęcie do 
szkoły, w związku z powyższym istnieje potrzeba utworzenia kolejnego oddziału. 
Nowoutworzony oddział liczyłby 5 uczniów, a 1 dziecko mogłoby dołączyć do oddziału 
istniejącego. Pani Naczelnik dodała, że w oczekiwaniu jest ponadto dwójka dzieci 
pochodząca z terenu powiatu tomaszowskiego i docelowo te dzieci również miałyby 
zostać umieszczone w oddziale, który wtedy liczyłby 7 osób. Maksymalna liczba dzieci w 
oddziale wynosi 8 uczniów.
Pani Naczelnik dodała, że 5 dzieci kierowanych do dodatkowego oddziału jest 
absolwentami gimnazjum w SOSW i kontynuowałyby one kształcenie w szkole specjalnej 
przysposabiającej do pracy.

Zarząd Powiatu uznał wniosek za zasadny i podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego 
oddziału w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2019/2020 
i przyjęciu 6 uczniów do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.



19. Podjęcie decyzji w sprawie wysokości stawki żywieniowej dla uczniów i stawki 
za obiady dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 
2019/2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.
(Referowała p. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)

Stawkę żywieniową Dyrektor placówki musi ustalić w porozumieniu z organem 
prowadzącym. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach, 
wystąpiła z prośbą o ustalenie stawki żywieniowej (całodziennej) dla uczniów 
podwyższonej o 2 zł - w ubiegłym roku szkolnym stawka wynosiła 12 zł, w tej chwili jest 
propozycja ustalenia stawki w wysokości 14 zł. Wzrost stawki Dyrektor uzasadnia 
wzrostem cen i koniecznością zbilansowanego żywienia, które wymaga zakupu 
określonych produktów. Proponuje się również podwyższenie stawki za obiady dla 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - dotychczasowa stawka wynosiła 10 zł, 
proponuje się ustalenie stawki w wysokości 10,63 zł. Proponowane stawki wynikają 
z kalkulacji kosztów przeprowadzonej przez Dyrektora. W przypadku stawki żywieniowej 
dzieci liczony jest tylko tzw. „wsad do kotła", natomiast w przypadku stawek za obiady 
dla nauczycieli i pracowników uwzględnia się koszty przygotowania posiłku.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag.
Zarząd podjął decyzję o ustaleniu wysokości stawki żywieniowej dla uczniów i stawki 
za obiady dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, zgodnie z propozycją Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

20. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania indywidualnego nauczania dla ucznia klasy I 
Technikum w ZSP Nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020.
(Referowała p. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)

Pani Naczelnik poinformowała, że do klasy I Technikum w ZSP Nr 1 w Koluszkach 
przyjęty został uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
zgodnie z którym uczeń musi być nauczany w domu. Przepisy nakładają na dyrektora 
szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym obowiązek zorganizowania nauczania 
indywidualnego. Dyrektor ZSP Nr 1 w Koluszkach zaproponował przyznanie 15 godzin 
zajęć indywidualnych dla ucznia w tym roku szkolnym. Zajęcia praktyczne będą się 
odbywać dopiero w drugim roku nauczania.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag.
Zarząd podjął decyzję o przyznaniu indywidualnego nauczania dla ucznia klasy I 
Technikum w ZSP Nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020 w wymiarze 15 godzin.

21. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego Wydziału Organizacyjnego 
za I półrocze 2019 roku.
(Referowała p. Ewa Redmann - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

Pani Ewa Redmann - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła sprawozdanie 



rzeczowo-finansowe Wydziału Organizacyjnego za I półrocze 2019 roku (załącznik 
nr 13 do protokołu).

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo-finansowe Wydziału Organizacyjnego 
za I półrocze 2019 roku.

Ponadto omówiono szczegółowo sprawę przeprowadzki Wydziału Geodezji i Kartografii 
na V piętro budynku Starostwa.

22. Przedstawienie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości 
szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi 
społeczne w zakresie realizacji przeprowadzki wyposażenia pomieszczeń biurowych 
wraz z dokumentacja Wydziału Geodezji i Kartografii z siedziby przy ul. Tuwima 28 
do siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.
(Referowała p. Ewa Redmann - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego)

Pani Ewa Redmann - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zwróciła się do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania 
określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne w zakresie 
realizacji przeprowadzki wyposażenia pomieszczeń biurowych wraz z dokumentacją 
Wydziału Geodezji i Kartografii z siedziby przy ul. Tuwima 28 do siedziby Starostwa 
Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 (wniosek stanowi załącznik nr 14 
do protokołu).
Wniosek zasadny jest z uwagi na złożony charakter przedsięwzięcia oraz krótki termin 
realizacji zlecenia. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, w porozumieniu z Naczelnikiem 
Wydziału Geodezji i Kartografii, zaproponowała skorzystanie z usługi firmy, która 
wykonała wcześniej przeprowadzkę wyposażenia i dokumentacji archiwum Wydziału 
Geodezji i Kartografii do wydziałowej składnicy akt w Koluszkach. Firma poznała 
specyfikę Wydziału, a przeprowadzka przebiegła profesjonalnie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania zasad postępowania 
określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne w zakresie 
realizacji przeprowadzki wyposażenia pomieszczeń biurowych wraz z dokumentacja 
Wydziału Geodezji i Kartografii z siedziby przy ul. Tuwima 28 do siedziby Starostwa 
Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.



23. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zmieniającej 
uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.
(Referowała p. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych)

Proponuje się wprowadzenie dwóch zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 
Jedna zmiana dotyczy wysokości dodatku za wychowawstwo klasy - zaproponowano 
wprowadzenie zapisu, że wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
300 zł miesięcznie. Druga zmiana polega na wykreśleniu z tabeli nr 1 słowa 
„ponadgimnazjalnej", co wynika z likwidacji gimnazjów.
Zmiany są w trakcie uzgodnień ze związkami zawodowymi. Przygotowany został projekt 
uchwały Rady Powiatu w tej sprawie, do zaakceptowania przez Zarząd Powiatu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni (załącznik nr 15 
do protokołu).

24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku 
o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie oraz wszelkich czynności 
związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na lata 2019-2028.
(Referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Projekt uchwały przygotowany został w związku z podjęciem przez Radę Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego Uchwały z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie złożenia wniosku 
o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania 
z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019- 
2028 oraz realizacji zadania w ramach tego funduszu. Do podpisania wniosku oraz 
umowy proponuje się upoważnienie Pana Andrzeja Opali - Starosty Łódzkiego 
Wschodniego oraz Pani Ewy Gładysz - Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego.

Nie zgłoszono uwag.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku 
o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie oraz wszelkich czynności 
związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na lata 2019-2028 (załącznik nr 16 do protokołu).



25. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pan Starosta poinformował o przebiegu spotkania z nowym Dyrektorem Zarządu 
Nieruchomości Województwa Łódzkiego w sprawie stanu technicznego pomieszczeń 
Starostwa, w związku z awariami, jakie mają miejsce w budynku, w tym zalewaniem 
pomieszczeń. Omówiono również zagadnienia dotyczące statusu nieruchomości mieszczącej 
się przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, w związku z otrzymanym zawiadomieniem o wszczęciu 
postępowania o wydanie decyzji na budowę tunelu średnicowego w Łodzi, gdyż obiekt ten 
jest w strefie oddziaływania inwestycji.

Zarząd Powiatu omówił sprawę prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E 
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie".

Pan Starosta poruszył temat zasad składania wniosków w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na lata 2019-2028. Powiat Łódzki Wschodni składa wniosek na 2020 rok 
dotyczący drogi powiatowej w gminie Nowosolna (przedłużenie ul. Gajcego).
Pani Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz zapytała o możliwości złożenia przez Powiat wniosków 
w przyszłym roku.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że Powiat składa już wniosek dotyczący 2020 roku i nie będzie mógł 
złożyć kolejnego wniosku.

Zarząd omówił sprawę wniosku Wójta Gminy Andrespol przedstawionego podczas 
poprzedniego posiedzenia Zarządu o zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Andrespol 
i Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie przekazania Gminie Andrespol zarządzania drogą 
powiatową na obszarze gminy Andrespol - drogą powiatową nr 2912 E na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w Nowym Bedoniu do skrzyżowania z ul. Źródlaną 
w Andrespolu, w związku z zamiarem złożenia przez Gminę Andrespol wniosku do Funduszu 
Dróg Samorządowych w zakresie budowy tunelu pod torami kolejowymi wciągu 
ul. Brzezińskiej w Bedoniu. Wojewoda daje możliwość gminom złożenia wniosków na drogę 
powiatową w każdej gminie w powiecie. Zgodnie z informacją uzyskaną telefonicznie 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina mając podpisaną umowę zarządu nad drogami 
powiatowymi, może z puli środków na drogi gminne, ubiegać się o środki na drogę 
powiatową. Informacja w tej sprawie ma zostać przekazana na piśmie przez Wojewodę.

Skarbnik Powiatu - Pani Barbara Ignatowska przedstawiła informację o dokonanych 
wpłatach i przedstawiła propozycję zarachowania wpłat:
- zaliczenia wpłat dokonanych w dniu 14.08.2019 r. na poczet odsetek od nieterminowej 
wpłaty w wysokości 11,12 zł oraz opłat jednorazowych za umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym w wysokości 2.548,88 zł. Do zapłaty pozostała kwota należności głównej 
w wysokości 11,12 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami ustawowymi 
za opóźnienie. Postanowienie o zarachowaniu wpłaty stanowi załącznik nr 17 do protokołu, 
- zaliczenia wpłat dokonanych w dniu 31.07.2019 r. na poczet odsetek od nieterminowej 
wpłaty w wysokości 26,40 zł oraz opłat rocznych z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie 
drogowym w wysokości 698,80 zł. Do zapłaty pozostała kwota należności głównej 
w wysokości 26,40 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami ustawowymi 
za opóźnienie. Postanowienie o zarachowaniu wpłaty stanowi załącznik nr 18 do protokołu.



USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

• Zarząd dokonał zmiany inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 - 2023.

• Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o decyzji podziałowej nieruchomości położonej 
w jednostce ewidencyjnej Tuszyn, wydanej przez Burmistrza Miasta Tuszyna.

• Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Koluszkach o przyznanie 8 dodatkowych godzin świetlicy na rok 
szkolny 2019/2020.

• Zarząd Powiatu podjął decyzję o:
- przydzieleniu uczennicy 6 godzin zajęć indywidualnych na okres I półrocza roku 

szkolnego 2019/2020,
- przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego,
- utworzeniu dodatkowego zespołu edukacyjno - terapeutycznego w Szkole 

Podstawowej Specjalnej w roku szkolnym 2019/2020 oraz przyjęcia 2 uczniów 
do zespołu,

- utworzeniu dodatkowego oddziału w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 
w roku szkolnym 2019/2020 i przyjęcia 6 uczniów do szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy,

- ustaleniu wysokości stawki żywieniowej dla uczniów i stawki za obiady dla nauczycieli 
i pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

- przyznaniu indywidualnego nauczania dla ucznia klasy I Technikum w ZSP Nr 1 
w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020.

• Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2019 roku 
Wydziału Organizacyjnego.

• Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania zasad postępowania 
określonego w uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne w zakresie 
realizacji przeprowadzki wyposażenia pomieszczeń biurowych wraz z dokumentacja 
Wydziału Geodezji i Kartografii z siedziby przy ul. Tuwima 28 do siedziby Starostwa 
Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

• Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.



Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

1) Nr 405/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".

2) Nr 406/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych na rok 2019

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".

3) Nr 407/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".



4) Nr 408/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2019

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".

5) Nr 409/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 
2019

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".

6) Nr 410/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2019

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".

7) Nr 411/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Kruszów, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 245/1

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

4 głosy „za".



8) Nr 412/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
usytuowanego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach 
przy ul. Wigury 2

4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

9) Nr 413/2019 w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku 
o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie oraz wszelkich czynności 
związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na lata 2019-2028

4 głosy „za".

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" „przeciw" „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta X
Ewa Gładysz - Wicestarosta - - -
Paweł Pomorski - Członek Zarządu X
Marta Stasiak - Członek Zarządu X
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu X

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporzgdziła:

Andrzej Opala

Paweł Pomorski

Marta Stasiak

Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz .....Łz....................


