
PROTOKÓŁ NR 96/20

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2020 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 95/2020 z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie.

4. Przedstawienie prośby Fundacji „Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach 
Drogowych OPP o objęcie patronatem honorowym Starosty Łódzkiego Wschodniego 
II Ogólnopolskiego Konwentu pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz 
bezpieczeństwa drogowego".

Pani Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła prośbę Fundacji 
„Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP o objęcie patronatem 
honorowym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego II Ogólnopolskiego Konwentu 
pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" 
(załącznik nr 3 do protokołu). Wydarzenie ma mieć miejsce 2 października 2020 r. 
w Warszawie, jednak w przypadku dużego zagrożenia epidemiologicznego przełożone 
zostanie na 6 maja 2021 r.
W piśmie poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa. W podsumowaniu przytoczono 
zadania Starosty, jako organu zarządzającego ruchem drogowym na terenie powiatu 
i w związku z tym poproszono Pana Starostę o objęcie patronatem i dofinansowaniem 
tego wydarzenia, które według organizatorów pozwoli na lepszą identyfikację potrzeb, 
wzmożenie i ujednolicenie działań zmierzających do eliminacji występujących zagrożeń 
na drogach. Wydarzenie opisywane jest w czasopiśmie „Kwartalnik Policyjny".

Zarząd Powiatu, z uwagi na panującą epidemię, uznał, że nie będzie podejmować działań 
w celu objęcia patronatem tego wydarzenia.



5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 15, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 55/1.

Pan Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 15, oznaczoną 
w ewidencji gruntów, jako działka nr 55/1. Działka o powierzchni 89m2 stała się 
własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie decyzji podziałowej wydanej 
przez Burmistrza Tuszyna, z przeznaczeniem pod drogę powiatową. Wycenie poddana 
została wartość działki oraz wartość istniejącego ogrodzenia.
Byli właściciele nieruchomości podpisali projekt ugody, w której zgodzili się na wypłatę 
odszkodowania na grunt w zaproponowanej wysokości oraz użyczenie im nieruchomości 
na okres dwóch lat celem demontażu ogrodzenia.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, 
obrębie 15, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 55/1 (załącznik nr 4 
do protokołu).

6. Decyzja o zmianie decyzji Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
23 grudnia 2002 r., znak: BGiGN-7012/21/02 w sprawie ustanowienia trwałego 
zarządu.

Pan Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
projekt decyzji o zmianie decyzji Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu (załącznik nr 5 
do protokołu). Zmiana związana jest z ustaleniem ceny nieruchomości na podstawie 
nowego operatu szacunkowego. Wartość nieruchomości jest w stosunku do poprzedniej 
wyceny o około 1,5 min zł wyższa. Wartość rynkowa działki gruntu wynosi 
1.537.000,00 zł, natomiast wartość rynkowa części składowych gruntu wynosi 
7.036.000,00 zł.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, jako strona postępowania, wyraża zgodę 
na tę decyzję .

Zarząd Powiatu podpisał decyzję o zmianie decyzji Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 23 grudnia 2002 r., znak: BGiGN-7012/21/02 w sprawie 
ustanowienia trwałego zarządu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi".

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 



i Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi". W wyniku 
przeprowadzonego postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy, 
najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych 
Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonawca przedstawił dokumenty 
potwierdzające złożone oświadczenie. Pan Naczelnik przedłożył wniosek o dokonanie 
wyboru oferty tej firmy i zawarcie umowy.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi" (załącznik nr 6 
do protokołu).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 
przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Projekt uchwały przygotowany został w związku z decyzjami Wojewody Łódzkiego 
w zakresie dotacji celowych na rok 2020:

- zwiększenie środków na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
o kwotę 298.538,00 zł,

- przekazanie dodatkowych środków w wysokości 183.015,00 zł ze środków 
unijnych w Dziale 855 Rodzina, Rozdziale Rodziny zastępcze,

- sprostowanie wcześniejszej decyzji w ramach Narodowego Programu 
Czytelnictwa w związku z rozdzieleniem środków na poszczególne szkoły 
(przesunięcie w ramach tych samych środków kwoty 496,00 zł),

- zawiadomienie o zwiększeniu środków na wydatki dla Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz 
z pochodnymi dla pracowników w roku 2020 z wyrównaniem od 1 stycznia - 
kwota 6.948,00 zł.

W ślad za otrzymanymi decyzjami został przygotowany projekt uchwały Zarządu 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, po stronie dochodów 
i wydatków łącznie o kwotę 488.501,00 zł.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2020 (załącznik nr 7 do protokołu).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na rok 2020.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu. Dokonuje się 



zmian w pianie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego (Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego) w zakresie zadań zleconych oraz własnych na rok 2020, 
uwzględniając zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, dotyczące zmian w zakresie dotacji celowych 
na 2020 rok na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego.

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 zleconych oraz 
własnych na rok 2020 (załącznik nr 8 do protokołu).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu. Powiat 
Łódzki Wschodni otrzymał kolejne środki w wysokości 7 min zł na realizację zadań 
określonych w Tarczy Antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód, 
z tego 35.000,00 zł na koszty obsługi zadań przez PUP.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2020 (załącznik nr 9 do protokołu).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Dokonuje się zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki 
organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - 
Wschód) w zakresie zadań własnych na rok 2020, uwzględniając zmiany wprowadzone 
uchwałą w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki 
organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(załącznik nr 10 do protokołu).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Projekt uchwały przygotowany został na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych. Zmiany dotyczą Narodowego Programu Rozwoju



Czytelnictwa i polegają na przesunięciach w ramach kwoty 3.620,00 zł (SOSW).

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 (załącznik nr 11 do protokołu).

13. 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 2020.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Dokonuje się zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2020, uwzględniając zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020.

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 2020 (załącznik nr 12 do protokołu).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2020.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w zakresie zadań własnych na rok 2020, na wniosek Dyrektora PCPR. Zmiany polegają 
na przesunięciach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie kosztów 
pośrednich w wysokości 8.700,00 zł dotyczących zakupów związanych z zapobieganiem 
COVID19.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w zakresie zadań własnych na rok 2020 (załącznik nr 13 do protokołu).

15. Rozpatrzenie pisma Dyrektora I LO w Koluszkach w sprawie podziału na grupy 
na przedmiocie: język angielski w klasie 2 A.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach w sprawie podziału 
na grupy na przedmiocie: język angielski w klasie 2 A, skierowane na skutek próśb 
rodziców i nauczycieli. Klasa 2A jest to klasa z rozszerzeniem języka angielskiego.
Biorąc pod uwagę wyniki uczniów po I półroczu i wyniki testów kompetencyjnych, które 
były przeprowadzone na początku roku, nauczyciel stwierdził, że jest na tyle 
zróżnicowany poziom uczniów, że klasa wymaga podziału na grupy. Faktem jest, 



że uczniów słabych jest sporo. Klasa liczy dwudziestu trzech uczniów. Ośmiu uczniów 
ma oceny mierne i dostateczne. Pozostali mają oceny dobre i bardzo dobre. Podział 
wiązałby się z koniecznością dołożenia czterech godzin od klasy drugiej, czyli przez 
kolejne 3 lata. Średniomiesięczny koszt wyniósłby ponad 700 zł miesięcznie dla 
nauczyciela kontraktowego, co w ciągu roku daje kwotę około 9,5 tys. zł. Ponadto 
wiemy, że od września będą 6% podwyżki dla nauczycieli, więc ta kwota wzrośnie. 
Uczniowie ze słabymi wynikami znaleźli się w tej klasie. Nauczyciel podkreśla fakt, że to 
jest klasa z rozszerzeniem, czyli konwersacje nie mogą przebiegać właściwie. Uczniowie 
tracą na tym. Zajęcia odbywają się w małej sali i jest problem z przeprowadzeniem 
sprawdzianów. Takie argumenty zostały przedstawione w piśmie.
Pani Naczelnik wyraziła zdanie, że na dzień dzisiejszy jest ryzykownym podejmowanie 
decyzji o przyznawaniu dodatkowych godzin, bo nie wiemy, co będzie od września 
w sytuacji panującej epidemii. Ministerstwo jeszcze nie dało wytycznych, jak ma szkoła 
funkcjonować. Sytuacja pewnie będzie dynamiczna.
Pani Naczelnik stwierdziła, że biorąc pod uwagę, że są uczniowie słabsi z języka 
angielskiego, co oczywiście w szkole zawsze się zdarza, można ewentualnie 
zaproponować godzinę zajęć wyrównawczych dla tych dzieci.

Omówiono warunki stawiane przy naborze do szkół. Pani Sekretarz zwróciła uwagę, 
że w klasach z rozszerzonym językiem angielskim może powinien być warunek 
posiadania oceny co najmniej 4 z języka angielskiego w szkole podstawowej.

Pan Paweł Pomorski zapytał o możliwość łączenia klas na języku angielskim.

Pani Naczelnik powiedziała, że klasy na tym samym poziomie musiałyby mieć język 
angielski w tym samym czasie. Wymagałoby to dostosowania w planie.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na podział na grupy na przedmiocie: język angielski 
w klasie 2 A I LO w Koluszkach. Zarząd uwzględniając potrzebę wyrównania poziomu 
przyznał jedną godzinę zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów 
słabszych.

16. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania ucznia do internatu SOSW w Koluszkach.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
wystąpienie Starosty Brzezińskiego z prośbą o przyjęcie do internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach ucznia z terenu powiatu brzezińskiego. 
Jest to uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy, który był w naszej szkole od szkoły 
podstawowej. W tym roku powinien skończyć Szkołę Przysposabiającą do Pracy, jednak 
jej nie ukończył i będzie uczył się jeszcze jeden rok.
Pani Naczelnik poprosiła Zarząd Powiatu o wyrażenie zgody na przyjęcie tego ucznia 
do internatu. Internat posiada 8 miejsc dla uczniów i to dziecko zamyka tę liczbę. Pani 
Naczelnik dodała, że nie spodziewa się innych wniosków o umieszczenie w internacie.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu ucznia pochodzącego z terenu powiatu 
brzezińskiego do internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Koluszkach.



17. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dla 3 dzieci z terenu Powiatu.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała, że wpłynęły wnioski o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dla 3 dzieci z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. Wniosków o przyznanie 
takich zajęć jest coraz więcej, ale im wcześniej podejmuje się działania, tym są większe 
możliwości skorygowania pewnych wad, czy nieprawidłowości. Proponuje się przyznanie 
dla każdego dziecka po 1 godzinie zajęć indywidualnych i jednej godzinie zajęć 
grupowych. Średniomiesięcznie koszt takich zajęć wyniesie 1.060,00 zł. Od września 
do końca roku są to koszty do poniesienia przez Powiat, natomiast od przyszłego roku 
dzieci będą ujęte w subwencji.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dla 3 dzieci.

18. Przedstawienie pisma dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w sprawie 
przyznania środków finansowych na udrożnienie przewodów wentylacyjnych.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
wystąpienia Pana Waldemara Puczyńskiego - Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
z prośbą o przyznanie środków w kwocie 13.593,96 zł na udrożnienie przewodów 
wentylacyjnych. Chodzi o doprowadzenie do pełnej sprawności przewodów.
W lipcu otrzymaliśmy pismo od Sanepidu informujące o konieczności dokonania 
przeglądu przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mechanicznych. Pan Dyrektor 
przy tej okazji zrobił przegląd szczegółowy wszystkich przewodów grawitacyjnych. 
Okazało się, że część przewodów jest nieczynnych i należy je udrożnić. Pan Dyrektor 
zaproponował, żeby przeznaczyć na ten cel środki pierwotnie planowane na remont 
podłogi, którego nie uda się wykonać w tym roku. Pozostałą potrzebną kwotę Dyrektor 
wygospodaruje z oszczędności z planu.

Zarząd Powiatu przyznał środki finansowe na udrożnienie przewodów wentylacyjnych 
w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

19. Przedstawienie pisma dyrektora I LO w Koluszkach w sprawie wad w wykonaniu 
elewacji i w elementach dekarskich w trakcie termomodernizacji.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała, że Dyrektor I LO w Koluszkach przekazał do wiadomości Starostwa 
pismo złożone do Urzędu Miejskiego w Koluszkach w sprawie wad w wykonaniu elewacji 
i w elementach dekarskich w trakcie termomodernizacji. Dyrektor stwierdził, 
że nie wszystko zostało prawidłowo wykonane, ponieważ występują zawilgocenia 
(załącznik nr 14 do protokołu).



20. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy z Wojewodą Łódzkim, 
dotyczącej udzielenia dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami 
do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach, 
w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa" - Priorytetu 3.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały. Powiat Łódzki Wschodni wnioskował o przyznanie środków dla I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach w ramach Rządowego programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytetu 3.
Pani Naczelnik poprosiła Zarząd Powiatu o akceptację warunków umowy dotyczącej 
przyznania i rozliczenia dotacji. Umowa określa, w jakich terminach wydatki mają być 
dokonywane i rozliczane. W ramach tych środków zostaną zakupione książki i będą 
realizowane inne zadania, czyli np. spotkania w bibliotekach, wystawy.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie akceptacji warunków umowy 
z Wojewodą Łódzkim, dotyczącej udzielenia dotacji na zakup książek niebędących 
podręcznikami do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Koluszkach, w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytetu 3 (załącznik nr 15 do protokołu).

21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją 
w roku 2020 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały. Proponuje się powierzenie Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w roku 2020 
zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa", do dnia 31 sierpnia 2020 r., ponieważ z tą datą 
obecnemu Dyrektorowi kończy się kadencja.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia Dyrektorowi
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków 
związanych z realizacją w roku 2020 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego 
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (załącznik nr 16 
do protokołu).

22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w roku 2020 
zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa".



Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały. Proponuje się powierzenie Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w roku 2020 zadań 
ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa".

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia Dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych 
z realizacją w roku 2020 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu 
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (załącznik nr 17 
do protokołu).

23. Omówienie przebiegu XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Pan Andrzej Opala - Starosta Łódzki Wschodni przypomniał przebieg XXI Sesji. 
Informacja z przebiegu Sesji stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

24. Sprawy różne i wolne wnioski.

- Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że wpłynęło wystąpienie Gminy Koluszki 
o wyrażenie przez Zarząd Powiatu opinii w sprawie zmiany kategorii szeregu dróg 
wewnętrznych na drogi gminne. Pan Naczelnik przypomniał, że 3 lata temu drogi wokół 
rynku, na wniosek wówczas zarządcy dróg gminnych, stały się drogami wewnętrznymi, 
co Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie. Pan Naczelnik omówił zagadnienia 
dotyczące organizacji ruchu na drogach w Koluszkach, w tym w rejonie rynku.
W przypadku dróg wewnętrznych Starosta nie jest organem zarządzającym ruchem 
na drogach wewnętrznych. W tym przypadku zarządzającym ruchem jest właściciel dróg 
wewnętrznych, czyli wójt, burmistrz. Pan Naczelnik zwrócił uwagę, że na odcinku dróg 
w rejonie rynku w Koluszkach nie doszło do żadnej poważnej kolizji, potrącenia pieszego, 
czy do wypadku z powodu złego oznakowania dróg.
Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii dróg na terenie 
gminy Koluszki podjęta zostanie na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

- Omówiono realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że wezwano wykonawcę chodnika w Woli Rakowej 
do zintensyfikowania działań, z uwagi na to, że upłynęło 25% czasu przewidzianego na 
realizację, a zaawansowanie robót rzeczowo-finansowe jest poniżej 5%. Jeśli 
wykonanie robót nie będzie możliwe w terminie, Powiat ma prawo odstąpić od umowy. 
Termin upływa 16 października 2020 r. Przy właściwej organizacji pracy, nakładów i 
zaangażowania, wykonanie możliwe jest w ciągu 30 dni.



Pani Skarbnik przedstawiła prośbę tego wykonawcy o wyrażenie zgody na cesję 
wierzytelności na bank. Zwróciła uwagę, że są to przyszłe wierzytelności, gdyż nie zostały 
zakończone roboty i nie ma wystawionej faktury. Pani Skarbnik omówiła szczegóły zasad 
dokonywania płatności. W przypadku zgody na cesję, musiałoby nastąpić aneksowanie 
umowy lub zawarcie odrębnej umowy. Należy przeanalizować zapisy złożonej 
w procedurze przetargowej oferty. Cesja dotyczy kwoty 200.000,00 zł.

Pan Naczelnik powiedział, że w specyfikacji zamówienia był zapis, że płatność będzie 
jedna po zakończeniu robót. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie środki 
na zakup niezbędnych materiałów. W przypadku tego zadania nie ma harmonogramu 
robót, jaki jest przygotowywany w przypadku płatności w kilku transzach. Wtedy 
na podstawie harmonogramu monitorowany jest postęp prac.

Zarząd Powiatu wstępnie nie wyraził zgody na dokonanie cesji wierzytelności.
Ostateczna decyzja podjęta zostanie po udzieleniu szczegółowych wyjaśnień ze strony 
wykonawcy w tej sprawie.

Pan Paweł Pomorski zapytał o realizację kładki na ul. Byszewskiej w gminie Nowosolna.

Pan Naczelnik poinformował, że umowa jest przygotowana. Warunkiem jest dokonanie 
przez wykonawcę wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania robót. W umowie jest 
zapis, że wykonawca wchodzi z realizacją robót 17 sierpnia 2020 r. Do tego czasu ma 
uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu na czas budowy. Są wszystkie niezbędne 
decyzje, w tym decyzja Wójta na wycinkę drzew i nie ma przeszkód, żeby realizować 
zadanie.

Pani Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni poruszyła temat odpowiedzi Wójtowi 
Gminy Brojce na pismo w sprawie rozwiązania problemu wód opadowych przy ul. Dolnej 
w Bukowcu.

- Pani Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła informację Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Pana Krzysztofa Błaszczyka na temat liczby 
osób bezrobotnych w Powiecie oraz kwoty przyznanej pomocy dla przedsiębiorców 
(załącznik nr 19 do protokołu).

- Omówiono bieżące zagadnienia związane z sytuacją epidemiczną.



USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

• Zarząd Powiatu podpisał decyzję o zmianie decyzji Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 23 grudnia 2002 r., znak: BGiGN-7012/21/02 w sprawie 
ustanowienia trwałego zarządu.

• Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na podział na grupy na przedmiocie: język angielski 
w klasie 2 A w I LO w Koluszkach, proponując jednocześnie przyznanie 1 godz. zajęć 
wyrównawczych.

• Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu ucznia pochodzącego z terenu powiatu 
brzezińskiego do internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Koluszkach.

• Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dla 3 dzieci.

• Zarząd Powiatu przyznał środki finansowe na udrożnienie przewodów wentylacyjnych 
w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach

• Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

1) Nr 877/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 15, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 55/1

3 głosy „za".

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

2) Nr 878/2020 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 
2913E do granic miasta Łodzi"

3 głosy „za".

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -
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3) Nr 879/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

3 głosy „za".

4) Nr 880/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na rok 2020

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

3 głosy „za".

5) Nr 881/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

3 głosy „za".

6) Nr 882/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

3 głosy „za".

7) Nr 883/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 
2020
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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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

3 głosy „za".

8) Nr 884/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

3 głosy „za".

9) Nr 885/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2020

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

3 głosy „za".

10) Nr 886/2020 w sprawie akceptacji warunków umowy z Wojewodą Łódzkim, 
dotyczącej udzielenia dotacji na zakup książek niebędących podręcznikami 
do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach, 
w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa" - Priorytetu 3

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

3 głosy „za". 13



11) Nr 887/2020 w sprawie powierzenia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją 
w roku 2020 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu 
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

3 głosy „za".

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

12) Nr 888/2020 w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją w roku 2020 
zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

3 głosy „za".

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 - - -
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu - - -

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski


