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PROTOKÓŁ NR 46/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 4 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,  

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

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

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 45/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowej 
na realizację projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” 
dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy finansowej 
na kwotę 233 586,17 zł z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie 
przy Al. Jerozolimskich 142A na realizację projektu „My way, My future – praktyki 
zawodowe w Grecji” (nr wniosku: 2019-1-PL01-KA102-064014) dofinansowanego 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach 
projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego”. 
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Pani Naczelnik nadmieniła, że na ostatniej Sesji w dniu 26 września 2019 r. Rada Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego wyraziła zgodę na realizację tego projektu. 

Umowa będzie opiewała na kwotę 233 586,17 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie  
umowy finansowej na realizację projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe 
w Grecji” i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach 
pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby realizacji projektu pn. „My way, My future 
– praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o powierzenie  
Panu Krzysztofowi Serwie – dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach  
obowiązków związanych z realizacją projektu pn. „My way, My future – praktyki 
zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, zgodnie z zatwierdzonym 
do realizacji wnioskiem nr: 2019-1-PL01-KA102-064014, tytuł projektu: „My way,  
My future – praktyki zawodowe w Grecji”. 

Pani Naczelnik poinformowała, że zgodnie z zasadami realizacji projektu, dyrektor szkoły 
powinien otrzymać takie pełnomocnictwo, dla umożliwienia zawierania przez Niego 
umów z partnerami zagranicznymi oraz podejmować wszelkich działań związanych 
z realizacją tego projektu – z wyjątkiem zaciągania zobowiązań finansowych, które 
powodowałyby konieczność uzyskania zgody Rady Powiatu na ich realizację. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach zostaje zobowiązany do realizacji i rozliczenia 
przedmiotowego projektu w terminie i na zasadach ustalonych w szczególności 
we wniosku o dofinansowanie projektu oraz umowie finansowej na realizację projektu. 

Zaproponowano udzielenie Panu Krzysztofowi Serwie – Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z realizacją projektu. 

Pełnomocnictwo obejmować będzie uprawnienie do: 

I złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach PO WER, 

II składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 
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wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu PO WER, 

III odbierania korespondencji od Fundacji, 

IV podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu 
PO WER wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy, 

V składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez 
Placówkę projektu w ramach programu PO WER. 

Umocowanie jest udzielone na czas realizacji i rozliczenia projektu „My way, My future –  
praktyki zawodowe w Grecji” i może zostać odwołane w każdej chwili. 

Dla skuteczności odwołania lub cofnięcia niniejszego umocowania w stosunku 
do Fundacji, konieczne jest przekazanie takiej informacji do Fundacji, pod rygorem 
uznania działań pełnomocnika za ważne i dokonane w imieniu i na rzecz Organu 
Prowadzącego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu udzielił dyrektorowi 
Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby realizacji 
projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Przedstawienie pisma dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach dotyczącego 
przyznania 1/2 etatu sprzątaczki. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść wystąpienia dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach, który w związku ze zmianami organizacyjnymi jakie nastąpiły  
od dnia 1 września 2019 r. ze względu na tzw. „podwójny rocznik” (uczniowie klas 
pierwszych są absolwentami szkół podstawowych i gimnazjów) zwrócił się do Starostwa 
Powiatowego w Łodzi z prośbą o przyznanie 1/2 etatu sprzątaczki. 

Obecnie w ZS nr 1 pracownicy są zatrudnieni w ramach następujących stanowisk:  
1 etat portiera i 2,5 etatu sprzątaczki, a od 1 września 2019 r. zajęcia w szkole będą 
trwały do godz. 17:00 lub 18:00, co wymaga zmiany organizacji pracy obsługi szkoły. 

Ze względu na zwiększoną liczbę uczniów (łącznie 355 osób, w tym 172 uczniów 
w oddziałach klas pierwszych) oraz znaczną powierzchnię szkoły, dotychczasowa obsługa 
nie zdoła zapewnić porządku w godzinach funkcjonowania szkoły. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym piśmie, którego kopia stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni nadmieniła, że w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach przy zbliżonej liczbie uczniów (łącznie 339 osób, 
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w tym 173 uczniów klas pierwszych) oraz mniejszej powierzchni szkoły, są zatrudnione 
3 sprzątaczki i opowiedziała się za zwiększeniem o 1/2 etatu sprzątaczki w ZS nr 2. 

Dokonano porównania liczby pracowników obsługi zatrudnionych w poszczególnych 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, uwzględniając 
powierzchnię zajmowaną przez warsztaty w Zespole Szkół Nr 1 oraz powierzchnie gruntu 
zajmowanego przez szkoły i powierzchni zielonych, które należy na bieżąco utrzymywać. 

Szczegółowe informacje na temat liczby pracowników obsługi w szkołach i placówkach 
w roku szkolnym 2019/2020, zostały zawarte w zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 6 
do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na przyznanie 1/2 etatu sprzątaczki w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach. 

7. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania godzin ponadwymiarowych dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach z prośbą o przyznanie Jemu godzin ponadwymiarowych w ilości  
6,5 godziny w roku szkolnym 2019/2020. 

Wniosek dyrektora jest spowodowany zwiększeniem ilości godzin dydaktycznych 
przedmiotów zawodowych na skutek utworzenia w wyniku naboru 2 oddziałów klas 
pierwszych kształcących w zawodzie Technik elektryk.  

Ze względu na zapotrzebowanie na przydzielenie godzin z zakresu nauczania 
przedmiotów branży elektrycznej oraz brak możliwości zwiększenia przydziału tych 
godzin nauczycielom (przydzielono już godziny w dopuszczalnym przez ustawę Kartę 
Nauczyciela wymiarze 1,5 etatu), zaproponowano przydzielenie dyrektorowi tej szkoły 
godzin nadliczbowych w wymiarze 6,5 godziny. 

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

Pani Naczelnik nadmieniła, że wymiar po zniżce dyrektora wynosi 4 godziny i dodała, 
że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, dyrektor szkoły może mieć przyznane godziny 
ponadwymiarowe w jednym oddziale w przypadku kontynuacji kształcenia lub za zgodą 
organu prowadzącego, w przypadku więcej niż jednego oddziału. 

W obecnej sytuacji dyrektor kontynuowałby naukę przedmiotów w 2 oddziałach 
klasowych po 2 godziny zajęć tygodniowo, a pozostałe 2,5 godziny ponadwymiarowe 
z przedmiotów elektrycznych byłyby realizowane w klasie pierwszej. 

Ponadto w arkuszu organizacji roku szkolnego 2019/2020 jest zaplanowany wakat 
dla nauczyciela przedmiotów zawodowych (elektrycznych) – 8 godzin. 
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Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że szkoły borykają się z problemami  
z zapewnieniem nauczycieli do kształcenia w ramach przedmiotów zawodowych 
w ZS nr 1 w  Koluszkach i w ZS nr 2 w Koluszkach, ze względu na zwiększoną ilość 
uczniów (tzw. „podwójny rocznik”). 

Dyrektorzy szkół organizują zajęcia poprzez wprowadzanie zastępstw, ale to doraźne 
rozwiązanie dla tego problemu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, nauczyciel może 
realizować 1, 25 etatu, a za jego zgodą może być przyznane łącznie 1,5 etatu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie godzin ponadwymiarowych dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej podziału na grupy 
na przedmiocie w kształceniu zawodowym w klasie pierwszej Technikum nr 2  
w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła Zarządowi Powiatu treść wystąpienia dyrektora 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie  
podziału na grupy w kształceniu zawodowym (na przedmiotach mechatronicznych) 
w klasie pierwszej w Technikum nr 2. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w przedłożonym piśmie, którego 
kopia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w maju 2019 r. Zarząd Powiatu zatwierdził arkusz 
organizacji roku szkolnego 2019/2020 tej szkoły, w którym zatwierdzono podział  
na grupy na przedmiotach zawodowych w klasach starszych, a decyzja dotycząca klas 
pierwszych miała zostać podjęta po naborze. 

W ramach nauki zawodu Technik mechatronik, w pracowni jest jedynie 6 stanowisk, 
natomiast w oddziale jest 26 uczniów, dlatego konieczne jest dokonanie podziału 
na grupy na tych zajęciach, aby do każdego stanowiska przyporządkować na zajęciach 
dwóch uczniów. 

Pani Małgorzata Szelest dodała, że taka organizacja pracy uczniów jest niezbędna 
ze względu na przepisy prawa w tym zakresie, zgodnie z którymi podziału dokonuje się 
przy liczbie 30 uczniów oraz na warunki w pracowni do nauki zawodu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na podział na grupy w ramach kształcenia zawodowego na przedmiotach 
mechatronicznych w klasie pierwszej Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Starosta poinformował o sprawie dotyczącej porozumienia z Gminą Andrespol 
na realizację zadania pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu 
ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym 
i Andrespolem”, w związku ze złożonym przez Gminę wnioskiem o dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

 Nadmienił, że Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska wystąpił do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z zapytaniami 
odnoszącymi się do możliwości zawarcia Porozumienia pomiędzy gminą  
a powiatem, dotyczącego powierzenia zarządzania drogą powiatową w oparciu 
o art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych. 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu odczytała komentarz, który został 
zamieszczony w mediach społecznościowych, na profilu Promocji Powiatu: 

 „Droga wojewódzka 714 Rzgów Kurowice liczy 16 km. Na odcinku Kurowice  
Wola Rakowa została wyremontowana i wygląda bardzo dobrze. Natomiast  
jest problem tej drogi na odcinku Wola Rakowa Rzgów. Zmieniony przebieg drogi 
714 powoduje że odcinek Rzgów Wola Rakowa traci rangę drogi wojewódzkiej 
i najprawdopodobniej przejdzie pod zarząd powiatu Łódzkiego Wschodniego  
a jest bardzo zniszczony i o dużym natężeniu ruchu samochodowego. I tu mam apel 
do Pana Starosty i Rady: Zrobić wszystko co tylko możliwe aby nie wyrazić zgody 
na przejęcie jej w takim stanie bez odbudowy lub bez uzyskania środków na jej 
odbudowę. Nadmienię że jest projekt są wykupione tereny na pełne zrealizowanie 
projektu. Myślę że jest to jedna z ważniejszych spraw do załatwienia.”. 

 W odniesieniu do tego komentarza, Pan Starosta poinformował o rozmowach 
prowadzonych z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Łodzi oraz o wymaganiach 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, w zakresie sposobu uczestnictwa Powiatu w realizacji 
tego przedsięwzięcia (Powiat jako inwestor dla fragmentu tej drogi). 

 Przewidywany koszt realizacji inwestycji to około 5 mln zł. 
 Pan Starosta nadmienił, że Powiat nie jest zainteresowany tą inwestycją przy takim 

budżecie. 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni zaznaczyła, że planowane było 
złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, ale bez akceptacji 
ze strony Powiatu niniejsza inwestycja nie dojdzie do skutku. 
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Pan Starosta nadmienił, że była propozycja, aby miasto Łódź wyraziło zgodę  
i przekazało środki z budżetu na realizację tej inwestycji. 

Poinformował również, że Gmina Andrespol ma zgłoszone 2 zadania na drogach 
powiatowych do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych, 
natomiast Powiat ma 1 takie zadanie. 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska odniósł się do zagadnienia przedstawianego na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu w dniu 19 sierpnia 2019 roku. 

Gmina Andrespol wystąpiła wówczas z ustną prośbą o zawarcie porozumienia 
na powierzenie zarządu na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie przewidywanej 
budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej pomiędzy Bedoniem 
Przykościelnym i Andrespolem. 

Wójt Gminy Andrespol przybył do Starostwa Powiatowego w Łodzi, aby wystąpić 
z prośbą o zawarcie takiego porozumienia i uzyskał informacje, że istnieje możliwość 
pozyskania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania 
polegającego na przebudowie tej drogi i budowie tunelu. 

Wójt zabiegał o zawarcie porozumienia, które Jemu jako zobowiązanemu umową 
zawartą z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozwoli na realizację całego zadania 
oraz na występowanie do tego Funduszu. 

Pan Burzyński poinformował, że na ówczesnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
wskazał, że tryb wystąpienia przez Wójta jest niewłaściwy, a ponadto, zgodnie 
z dokumentami programowymi składać wniosek o dofinansowanie może ustawowy 
zarządca drogi. 

W związku z wystąpieniem Wójta Gminy Andrespol, w odniesieniu do ogłoszenia 
naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 
Naczelnik Wydziału RGRiOŚ w dniu 20 sierpnia 2019 r. zwrócił się z zapytaniami  
dotyczącymi możliwości zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Andrespol 
i Powiatem Łódzkim Wschodnim w sprawie powierzenia zarządzania drogą 
powiatową w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych. 

Zgodnie z tym przepisem: „zarządzanie drogami publicznymi może być 
przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego 
w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą zawierać 
także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu 
zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.”. 

Uzyskano odpowiedź, że w przypadku zawarcia takiego porozumienia w trybie 
art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, gmina może wystąpić jako ustawowy 
zarządca, gdyż będzie spełniać warunki ustawy. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w uzyskanej odpowiedzi, której kopia 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Pan Zbigniew Burzyński wskazał, że wobec treści uzyskanej odpowiedzi, obawa,  
że złożenie takiego wniosku nie narusza przepisów ustawy i warunków składania 
wniosków, jest bezprzedmiotowa. 

W związku z tym rozpoczęto z Gminą Andrespol procedowanie treści porozumienia  
w tej sprawie, które pod koniec sierpnia 2019 r. zostało dopracowane i zawierało 
zapisy o jego wejściu w życie z dniem zawarcia – w związku z terminem składania 
wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie realizacji 
przedmiotowej inwestycji do 28 sierpnia 2019 roku. 

Pan Naczelnik poinformował, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. Rada Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego podjęła uchwałę Nr XI/112/2019 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.  

Dodał, że na mocy tej uchwały Zarząd Powiatu może zawrzeć z Gminą Andrespol 
porozumienie o powierzeniu zarządzania drogą powiatową na odcinku około 800 m 
(od ul. Sienkiewicza w Nowym Bedoniu do ul. Źródlanej w Andrespolu), co pozwoli 
Gminie na złożenie stosownego wniosku o dofinansowanie realizacji tej inwestycji. 

Pan Zbigniew Burzyński wspomniał, że umowa zawarta przez Gminę Andrespol 
z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., opiewa na kwotę około 30 mln zł, w tym  
11,5 mln zł stanowią koszty związane z przebudową drogi powiatowej w związku 
z budową tunelu pod torami kolejowymi. Ponadto dodał, że zgodnie z uchwałą 
Rady Powiatu oraz zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, w budżecie Powiatu zostało zabezpieczone 5,7 mln zł 
na realizację tego zadania (transze w latach: 2020, 2021, 2023). 

Pan Naczelnik poinformował, że w przypadku uzyskania dofinansowania 
realizacji tego zadania w wysokości co najmniej 50 % (możliwe jest uzyskanie 
maksymalnie 80 % dofinansowania), to Gmina i Powiat „zyskają oszczędności” 
w wysokości niespełna 3 mln zł. 

Pan Zbigniew Burzyński zakomunikował, że zgodnie z ogłoszeniem o naborze, 
wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych powinien 
być złożony przez ustawowego zarządcę drogi. Dodał, że w naborze wniosków 
prowadzonym w marcu 2019 r. niedopuszczalne było, aby pełniący obowiązki 
zarządcy drogi na mocy zawartego porozumienia składał wniosek. Powstała jednak 
sytuacja, że wszystkie wnioski o dofinansowanie inwestycji na drogach 
powiatowych, które spełniały wymogi formalne uzyskały dofinansowanie i część 
puli środków finansowych została przekazana na inwestycje na drogach gminnych. 

Aby zapobiec zaistnieniu takiej sytuacji w kolejnym naborze wniosków, Łódzki 
Urząd Wojewódzki w Łodzi dokonał zmiany interpretacji – zgodnie z którą 
za ustawowego zarządcę drogi uznaje się również zarządcę, który został nim  
w myśl ustawy zezwalającej na powierzenie tych zadań pomiędzy samorządami, 
o ile będzie zawarte w tej sprawie porozumienie. 
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W omawianym przypadku to Gmina Andrespol może złożyć wniosek, co powoduje 
„obciążenie” limitu zadań gminnych i w przypadku uzyskania dofinansowania, 
zostanie ono przyznane z puli środków przeznaczonych na zadania powiatowe. 
W związku z tym limit zadań powiatowych w tym roku nie zostanie zmieniony. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że podczas Gminno – Parafialnych Dożynek 
w Szczukwinie, gmina Tuszyn, Pan Starosta podkreślał fakt złożenia przez Gminę 
Tuszyn wniosku o dofinansowanie zadania na drogę dojazdową do pól. 

Pan Burzyński nadmienił, że gdyby Wójt Gminy Andrespol zdecydował o przejęciu 
zarządzania drogami na terenie gminy Brójce i Gminy Andrespol, to podobnie  
jak w przypadku Gminy Koluszki, Powiat nie musiałby zawierać indywidualnego 
porozumienia na odcinek drogi, do występowania o dofinasowanie i zrealizowania 
wniosku. Najkorzystniejsze byłoby przekazanie zarządu nad drogami gminie,  
znacznie ułatwia to bieżące utrzymanie dróg. 

Pan Starosta odniósł się do odbioru końcowego inwestycji zrealizowanej 
w ul. Cedrowej w Andrespolu. Na boisku został wykonany drenaż rozsączający. 
Pan Starosta przypomniał, że kilka lat temu występowano do Gminy z propozycją 
rozwiązania problemu polegającego na zaleganiu wód na działce (zalewania 
posesji), ale nie było wówczas zgody ze strony Gminy na takie działania. 

Pan Starosta poinformował o pogarszającym się stanie nawierzchni drogi 
powiatowej ul. Brzezińskiej, na której pojawiły się kolejne wyrwy. Zaproponował, 
aby w przyszłorocznym budżecie zaplanować remont nawierzchni tej drogi poprzez 
wycięcie fragmentu asfaltu. 
Pan Burzyński nadmienił, że takie ubytki w nawierzchni są w rejonie przejazdu 
kolejowego, nieopodal ul. Mazowieckiej przy moście na rzece Miazga. Wskazał,  
że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mieszanki asfaltowej „na zimno”. 

Pan Starosta zapytał Pana Naczelnika, czy Gminy przekazywały informacje na temat 
planowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych? 

W odpowiedzi Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że Gmina Koluszki nie przekazała 
jeszcze takich informacji. 

Burmistrz Tuszyna po wysłanym piśmie informującym o potrzebie złożenia 
deklaracji zabezpieczenia w budżecie na 3 kolejne lata kwoty 11 mln zł 
na planowane do realizacji zadania, dotychczas nie wypowiedziała się w tej kwestii. 

W związku z tym, ze względu na ograniczone możliwości finansowe powiatu, 
planowane przez Gminę Tuszyn zadania zostaną zredukowane.  

Burmistrz Rzgowa zadeklarował przekazanie do końca września br. planu 
finansowania zadań gminy, uwzględniający kwotę około 20 mln zł. 

W nawiązaniu do tego zagadnienia, Pan Starosta przypomniał o terminie składania 
wniosków do budżetu na 2020 rok. 
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował o zamiarze przedstawienia na przyszłym 
posiedzeniu Zarządu analizy stanu istniejącego na drogach i propozycji zadań 
inwestycyjnych na przyszłe 3 lata. 

Odnosząc się do omawianych kwestii, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą Andrespol i Powiatem Łódzkim Wschodnim 
w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 2912E ul. Brzezińską. 

 Pan Starosta nadmienił, że zarówno Gmina Andrespol jak i Gmina Koluszki 
przygotowują się do przetargu dotyczącego budowy tunelu pomiędzy Bedoniem 
Przykościelnym a Andrespolem oraz pod torami kolejowymi w ciągu drogi 
powiatowej nr 2911 pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że planowane inwestycje będą prowadzone 
w taki sposób, że firma będąca projektantem będzie jednocześnie wykonawcą. 

 Pani Wicestarosta poinformowała o znacznych utrudnieniach w ruchu 
spowodowanych koniecznością długiego oczekiwania na przejazdach kolejowych 
w Gałkówku i w Bedoniu. 

 Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zapytała, 
czy były prowadzone rozmowy z Wójtem Gminy Andrespol w sprawie przejęcia 
od dnia 1 stycznia 2020 roku zarządzania drogami i bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie tej gminy, na warunkach określonych w ramach 
porozumień zawartych z pozostałymi gminami na terenie powiatu (Gmina Brójce 
złożyła rezygnację z dniem 31.12.2019 r. z zarządzania i bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Andrespol). 
W odpowiedzi Pan Starosta poinformował, że wystąpiono do Gminy Andrespol 
z pisemnym zapytaniem z prośbą o pilną odpowiedź w tej sprawie. 
Pan Burzyński dodał, że wyznaczono termin na udzielenie odpowiedzi: do dnia  
15 września 2019 roku. 

 Pani Wicestarosta zapytała, czy Gmina Koluszki złożyła wniosek do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej dotyczący dofinansowania realizacji zadania pod nazwą 
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

Pan Starosta poinformował, że Gmina Koluszki jako inwestor planuje złożyć wniosek 
o dofinansowanie tej inwestycji w 50 %. Termin składania wniosku upływa w dniu 
15 września 2019 roku. 
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 Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w 2018 roku Powiat Łódzki Wschodni 
złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Centrum Usług 
Środowiskowych „CUŚ” – nr konkursu RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  
2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,  
Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej. Pozyskane dofinansowanie  
miało zostać przeznaczone na przebudowę drugiej części pawilonu i pałacyku 
na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wniosek 
opiewał na kwotę 3,5 mln zł.  

Pani Wicestarosta dodała, że najpierw wniosek został odrzucony z przyczyn 
formalnych, w związku z tym złożono w tej sprawie protest, w wyniku którego 
wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł. 

Pan Naczelnik poinformował, że w związku z przyznanym dofinansowaniem 
złożono w tej sprawie odwołanie. W rezultacie uzyskano zapewnienie, że zostanie 
zawarty odpowiedni aneks, w którym wartość przyznanego dofinansowania 
będzie zwiększona do około 3,5 mln zł.  

Pan Zbigniew Burzyński dodał, że w wyniku prac nad aneksem do umowy 
o dofinansowanie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poddał wniosek 
ponownej analizie. W efekcie wykryto nieprawidłowości polegające na tym,  
że w jednym z wykazanych kosztów zostały przekroczone dopuszczalne limity, 
dlatego konieczne jest skorygowanie tego wniosku. 
Ze względu na zaistniałe błędy, wartość finalnego dofinansowania ulegnie 
zmniejszeniu o kilkanaście tysięcy złotych.  

Ponadto Pan Burzyński poinformował, że we wniosku został ujęty harmonogram 
prac, który należy zmienić przed ogłoszeniem postępowania przetargowego 
(realizacja części budowlanej ma nastąpić od IV kwartału 2019 r. do końca 
II kwartału 2020 r.). 

Pan Naczelnik nadmienił, że znaczną cześć tych prac będą stanowiły roboty 
zewnętrzne polegające m.in. na dociepleniu ścian i wymiany pokrycia dachowego. 

Pan Burzyński nie widzi możliwości realizacji tych robót w prognozowanym 
terminie, ze względu na termin zawarcia umowy z wykonawcą w październiku 
2019 r., dlatego zaproponował zmianę zapisów umowy, po uzgodnieniu z Urzędem 
Marszałkowskim, polegającą na przedłużeniu terminu realizacji części budowlanej 
projektu do końca III kwartału 2020 r., bez naruszenia końcowego terminu realizacji 
tego projektu (termin: do 30 września 2020 roku). 
Taka zmiana nie będzie miała wpływu na warunki zawartej umowy. 
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 Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz zapytała o działalność wysypiska śmieci 
w Rzgowie firmy Jantar 8 Sp. z o. o. zajmującej się recyklingiem odpadów. Nawiązała 
do spotkania odnośnie ochrony środowiska, w którym uczestniczył Pan Starosta 
i Naczelnik Wydziału RGRiOŚ i zapytała jakie decyzje zostały podjęte w sprawie  
tego wysypiska, czy jego działalność jest legalna i jaka jest rola Powiatu. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że firma Jantar posiada 2 legalne wysypiska, 
na które posiada zezwolenie wydane przez Urząd Marszałkowski. Nadmienił,  
że w 2018 r. właściciel tej firmy wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia  
na składowanie odpadów na terenie działek zlokalizowanych w sąsiedztwie 
wysypiska, których jest właścicielem. 

Pan Naczelnik poinformował, że w 2018 roku w związku ze zmianą przepisów 
prowadzone było w tej sprawie postępowanie, a w 2019 r. wydano decyzję 
o odmowie wydania takiego zezwolenia, ponieważ na działkach, dla których złożono 
wniosek, odpady były już składowane (bez zezwolenia).  

W związku z zaistniałą sytuacją, podczas spotkania, o które pytała Pani Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz, omawiano ten problem i w razie stwierdzenia przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nielegalnego składowania odpadów, 
wówczas odpowiedni wójt lub burmistrz mają obowiązek wydania decyzji 
nakazującej gminie usunięcie tych odpadów w wyznaczonym terminie.  

W przypadku niewykonania takiej decyzji, podejmowane są działania zastępcze 
polegające na usunięciu odpadów. W przypadku nielegalnych składowisk, w opinii 
WIOŚ znajduje się pryzma o wymiarach 50 mx 40m i wysokości 4 m, zawierające 
odpady będące elementami wielkogabarytowymi, zatem jej usunięcie byłoby 
problematyczne i kosztowne. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia 
w budżecie gminy środków finansowych na ten cel. 

Zmiana przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami wprowadziła konieczność 
wpłacenia kaucji przez ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na składowanie 
odpadów. Wysokość kaucji jest ustalana przez organ wydający zezwolenie,  
na podstawie algorytmu wg stosownego rozporządzenia. 

Pani Zaborowska – Gorzkiewicz zapytała, czy firma Jantar nie może składować 
odpadów na całym terenie, czy tylko na działkach, na których są składowane 
nielegalnie? 

W odpowiedzi Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że ww. firma może składować 
odpady zgodnie z wydanym pozwoleniem, w którym wskazany jest teren, na którym 
mogą być składowane odpady. 

Pan Naczelnik dodał, że w przypadku, gdy deklarowana wielkość odpadów w danym 
roku nie przekracza 3 tys. ton rocznie, zezwolenie na składowanie odpadów wydaje 
starosta, a powyżej tego tonażu – decyzję wydaje marszałek. 

Pan Starosta nadmienił, że wielomiesięczna bierność Burmistrza Rzgowa 
doprowadziła do tej sytuacji. Dodał, że podczas spotkania z udziałem władz  



13 

 

Gminy i Powiatu, przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej oraz w obecności prasy, 
wskazano, że Powiat nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne składowanie 
odpadów na działkach położonych w Rzgowie, przyległych do obszaru, dla którego 
zostało wydane zezwolenie na składowanie odpadów. 
Gmina powinna podjąć działania w tym zakresie. W przypadku jednej firmy 
prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. 

Pan Zbigniew Burzyński dodał, że na dzień dzisiejszy wiadomo, że Gmina Rzgów 
wydała decyzję nakazującą w określonym terminie usunięcie odpadów z terenu, 
w którym są one składowane nielegalnie. Po upływie tego terminu gmina może 
zlecić wykonanie tych zadań firmie zewnętrznej (na koszt gminy). 

Pan Starosta dodał, że z Komendy Wojewódzkiej Policji otrzymano wytyczne 
dotyczące sposobu postępowania w sprawie nielegalnych składowisk odpadów, 
znajdujące się w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  
oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

W odniesieniu do tej sprawy Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że ten dokument 
nakłada na Powiat jeden obowiązek: w sytuacji, kiedy wszystkie inne organy 
i instytucje (WIOŚ, Straż Pożarna, Policja, Prokuratura) stwierdzą, że odpady 
są składowane w sposób niewłaściwy, a Powiat wydał wcześniej decyzję zezwalającą 
na składowanie odpadów, to w takim przypadku Powiat jest zobowiązany podjąć 
działania zmierzające do usunięcia z obrotu prawnego tej decyzji. 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Starosty jaką wartość i w jakiej formie został 
wydany przez Policję dokument nakładający na Powiat ten obowiązek,  
Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że stanowi on propozycję opracowania schematu 
działania w sytuacji, kiedy zostaje ujawnione nielegalne składowanie odpadów 
albo składowanie legalne, ale z przekroczeniem wydanej decyzji. 

Pan Naczelnik nadmienił, że ten problem dotyczy całego kraju, ponieważ takie 
nielegalne wysypiska (składowiska) odpadów istnieją. 

Dyskutowano na temat transportu odpadów zza granicy w świetle wydanych 
zezwoleń na transport drogowy. 

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

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie godzin ponadwymiarowych dyrektorowi 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2019/2020. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział na grupy w ramach kształcenia zawodowego 
w klasie pierwszej Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie 1/2 etatu sprzątaczki w Zespole Szkół nr 2 
w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 431/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowej 
na realizację projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe w Grecji” 
dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

2) Nr 432/2019 w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach 
pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby realizacji projektu pn. „My way, 
My future – praktyki zawodowe w Grecji” dofinansowanego przez Fundację 
Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu 
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 



15 

 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz  …………...………………….. 


