
PROTOKÓŁ NR 97/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 10 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 96/2020 z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie.

4. Zaprezentowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko" przez autora opracowania Firmę ATMO PROJEKT 
Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska Grażyna Porwańska.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko" przedstawiła Pani Grażyna Porwańska, Firma ATMO PROJEKT 
Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska (załącznik nr 3 do protokołu).
Autor opracowania występował do Gmin o informacje na temat zadań, które mają być 
realizowane na lata 202-2024 z perspektywą na dalsze lata. Na ten moment 
nie wszystkie Gminy przekazały dane. Program został sporządzony zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa. W związku z tym, że jest opracowywany Program Ochrony Środowiska 
Województwa Łódzkiego, wprowadzono zapisy, że Program powiatowy jest spójny 
z Programem wojewódzkim.
Planowane do realizacji zadania głównie dotyczą zadań infrastrukturalnych, czyli 
gospodarki wodno-ściekowej, wodociągów, kanalizacji, infrastruktury budowlanej 
oraz dróg.

Poruszono temat umieszczenia w Programie informacji o planowanej inwestycji 
infrastrukturalnej dotyczącej budowy nowej linii kolejowej przebiegającej przez teren 
gminy Rzgów i gminy Tuszyn, a także linii szybkiej kolei, której trasa może przebiegać 
przez teren gminy Nowosolna. Nie jest to cel realizowany przez Powiat, ale zadania takie 
będzie można w Programie zasygnalizować.



5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Pani Urszula Łużniak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".
W związku z przystąpieniem Powiatu do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu 
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej 
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, proponuje się udzielenie 
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pani Ewie Gładysz - Wicestaroście Łódzkiemu 
Wschodniemu oraz Pani Urszuli Łużniak - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Ponadto udziela się pełnomocnictwa Pani Urszuli Łużniak - Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do reprezentowania Powiatu łódzkiego 
Wschodniego przy realizacji ww. projektu w szczególności do: formułowania, składania, 
rozliczania projektu, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu 
i na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego, związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności oraz do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach 
projektu.
Pani Dyrektor omówiła szczegółowo założenia Programu.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie realizacji Projektu 
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii CO\ZID-19" 
(załącznik nr 4 do protokołu).

6. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2020 r. 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Pani Urszula Łużniak - Dyrektor PCPR przedstawiła sprawozdanie rzeczowo - finansowe 
za I półrocze 2020 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik nr 5 
do protokołu), Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze (załącznik nr 6 
do protokołu) oraz Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach (załącznik nr 7 do protokołu). 
Pani Dyrektor omówiła ponadto sposób realizacji zadań w okresie epidemii COVID-19.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawione informacje.



7. Podjęcie decyzji w sprawie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, w aspekcie 
prowadzonej rekrutacji elektronicznej.

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 
przeprowadzona została za pomocą systemu VULCAN.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół uczestniczyli zdalnie, 
za pomocą komunikatora internetowego.
Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych po każdej 
turze symulacji elektronicznego naboru na rok szkolny 2020/2021 przedstawiała wyniki 
dotyczące każdej szkoły.

Zarząd Powiatu, po konsultacjach z dyrektorami/ wicedyrektorami poszczególnych szkół, 
w kolejnych turach elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni podejmował decyzje odnośnie liczby 
miejsc i oddziałów.

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

Po otwarciu sesji naboru elektronicznego w 1 turze stwierdzono następujące liczby 
uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów:
a) klasa IA (jęz. ang. + mat. + inf.) - 30 miejsc; 21 osób zakwalifikowanych,
b) klasa IB (biol. + chem. + fiz.) - 30 miejsc; 23 osoby zakwalifikowane;
c) klasa 1C (jęz. polski + WoS + hist.) - 30 miejsc; 22 osoby zakwalifikowane,
d) klasa ID (j. ang. + geogr. + mat.) - 30 miejsc; 30 osób zakwalifikowanych.

Na wniosek Dyrektora I LO w Koluszkach, Zarząd zdecydował o prowadzeniu rekrutacji 
do klasy IB, IC i ID do max. 30 osób, natomiast w przypadku klasy IA Zarząd zdecydował 
o max. liczebności klasy na poziomie 24 uczniów.

Ostatecznie po 11 turze liczba uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów 
ukształtowała się w następujący sposób:
a) klasa IA (jęz. ang. + mat. + inf. - 20 osób zakwalifikowanych,
b) klasa IB (biol. + chem. + fiz.) - 22 osoby zakwalifikowane;
c) klasa 1C (jęz. polski + WoS + hist.) - 22 osoby zakwalifikowane,
d) klasa ID (j. ang. + geogr. + mat.) - 30 osób zakwalifikowanych.

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

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono 25 uczniów zakwalifikowanych 
do oddziału klasy policyjno-pożarniczej (30 miejsc w oddziale). W III turze liczba 
zakwalifikowanych zwiększyła się o 1 i ostatecznie pozostała w 11 turze na poziomie 
26 uczniów.



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

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następującą ilość chętnych 
do poszczególnych oddziałów klasowych:
a) klasa 1TM w zawodzie technik mechanik, 30 miejsc - 0 osób zakwalifikowanych,
b) klasa 1TE w zawodzie technik elektryk, 30 miejsc - 1 osoba zakwalifikowana,
c) klasa 1TPS w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 30 miejsc - 10 osób 

zakwalifikowanych,
d) klasa 1 Tl w zawodzie technik informatyk, 30 miejsc - 8 osób zakwalifikowanych.

W związku z powyższymi ilościami osób zakwalifikowanych Zarząd podjął decyzję 
o zamknięciu rekrutacji do oddziału w zawodzie technik mechanik i technik elektryk oraz 
o utworzeniu oddziału łączonego w zawodzie technik pojazdów samochodowych 
(15 miejsc) i technik informatyk (15 miejsc). W kolejnych turach liczba uczniów 
w zawodzie technik pojazdów samochodowych ukształtowała się na poziomie 8 osób 
oraz w zawodzie technik informatyk również 8 osób. Ponadto dwa miejsca w zawodzie 
technik informatyk zostały zarezerwowane dla uczniów drugorocznych, co powoduje, 
że liczebność oddziału łączonego wyniesie 18 uczniów (8+10).

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

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następujące liczby uczniów 
zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów:
a) klasa IM technik mechatronik, 30 miejsc - 19 osób zakwalifikowanych,
b) klasa 1L technik logistyk, 30 miejsc - 30 osób zakwalifikowanych,
c) klasa 1T technik teleinformatyk, 30 miejsc - 1 osoba zakwalifikowana, 
d) klasa 1A technik automatyk, 30 miejsc - 2 osoby zakwalifikowane.

Ze względu na małą liczbę kandydatów do oddziału w zawodzie technik teleinformatyk 
i technik automatyk, Zarząd zdecydował o zamknięciu rekrutacji do tych oddziałów.
Ponadto Zarząd zdecydował o max. liczebności uczniów w zawodzie technik mechatronik 
na poziomie 24 uczniów.
W III turze liczba zakwalifikowanych w zawodzie technik logistyk wzrosła do 37 uczniów. 
Z uwagi na spodziewany wzrost liczby uczniów zainteresowanych kształceniem 
w zawodzie technik logistyk, na wniosek Dyrektora Zespołu, Zarząd zdecydował 
o kontynuowaniu rekrutacji (w ramach rekrutacji uzupełniającej) do dwóch oddziałów 
w tym zawodzie o max. liczebności 24 uczniów każdy.
Ostatecznie w 11 turze liczba uczniów zakwalifikowanych ukształtowała się na poziomie: 
a) w zawodzie technik mechatronik - 19 uczniów.
b) w zawodzie technik logistyk - 35 uczniów.

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

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru stwierdzono następujące liczby uczniów



zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów:

a) klasa Im w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 30 miejsc - 10 osób 
zakwalifikowanych,

b) klasa lmm w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń, 30 miejsc - brak osób 
zakwalifikowanych,

c) klasa lw wielozawodowa, 30 miejsc - 10 osób zakwalifikowanych.

Zarząd zdecydował o zamknięciu naboru do klasy lmm. Uczestniczący w elektronicznej 
rekrutacji Wicedyrektor Zespołu poinformował Zarząd, że w szkole poza systemem 
elektronicznego naboru, złożone zostały przez kandydatów oryginały świadectw 
(absolwentów szkół podstawowych lub uczniów drugorocznych): do oddziału 
wielozawodowego 11 (w tym 7, dla których szkoła zarezerwowała w systemie miejsca) 
i do oddziału w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 9 (w tym szkoła 
zarezerwowała w systemie 8 miejsc). Złożenie oryginałów świadectw w szkole jest 
potwierdzeniem woli nauki w niej. W związku z powyższym Zarząd zdecydował 
o prowadzeniu rekrutacji (w ramach rekrutacji uzupełniającej) do dwóch ww. odrębnych 
oddziałów o max. liczebności 24 uczniów każdy. Na podstawie otrzymanych 
od Wicedyrektora informacji spodziewane liczebności oddziałów będą kształtowały się 
następująco:
a) klasa lm w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych - 21 uczniów, 
b) klasa lw wielozawodowa - 19 uczniów.

Do końca ostatniej tury liczba kandydatów zakwalifikowanych nie uległa zmianie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Łodzi.

Pani Iwona Walter-Wisiałkowska - Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Zaproponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dotyczą:
- utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Referatu o nazwie Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kontrola przeprowadzona przez 
Wojewodę Łódzkiego stwierdziła, że w Wydziale Geodezji i Kartografii nie został 
wyodrębniony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
W związku z tym w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w ramach struktury Wydziału 
Geodezji i Kartografii zostanie utworzony Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w formie referatu;

- określenia zadań Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Referatu Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- wpisania w zadania Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska, zadań dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających 
o długości do 24 m długości, wynikających z ustawy o rejestracji jachtów i innych 
jednostek pływających do 24 m.



Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi (załącznik nr 8 do protokołu).

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego 
w Łodzi.

Pani Iwona Walter-Wisiałkowska - Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi.
Ogólna liczba etatów w 2020 roku jest taka sama, jak w roku 2019. Szczegółowy podział 
etatów na komórki organizacyjne zawarty został w dwóch załącznikach. Pierwszy 
załącznik określa plan etatów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 
31 sierpnia 2020 r. W drugim załączniku ujęto plan etatów od 1 września 2020 r., 
uwzględniający utworzenie w strukturze Wydziału Geodezji i Kartografii nowego 
Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi (załącznik nr 9 do protokołu).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach".

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu 
udzielenia zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Koluszkach".
W tym roku zaplanowano do realizacji przełożenie ciepłociągu na terenie ZS Nr 2 
w terminie do 15 października 2020 r. Do końca tego roku planowane jest wykonanie 
fundamentów pod szyb windowy. W następnym roku wykonany zostanie szyb windowy 
i montaż windy. Zakończenie zadania przewiduje się do 30 czerwca 2021 r., natomiast' 
do końca lipca 2021 r. Powiat dokonana płatności.
Zadanie jest dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Zgodnie z zawartą umową z PFRON rozliczenie ma nastąpić 
w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia 
zamówienia publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści 
ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
w Koluszkach" (załącznik nr 10 do protokołu).



11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim.

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Koluszki 
w powiecie łódzkim wschodnim, zgodnie z wnioskiem Gminy Koluszki.
Pan Naczelnik omówił sprawę organizacji ruchu w rejonie rynku w Koluszkach, a także 
przedstawił obowiązki organów zarządzającym ruchem na drogach.
Organizację ruchu na drodze gminnej wprowadza zarządca drogi. Organizację ruchu 
zatwierdza Starosta. W tym celu będą przeprowadzane uzgodnienia z Policją.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycję zaliczenia do kategorii 
dróg gminnych na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim dróg 
wymienionych w projekcie uchwały i podjął uchwałę w tej sprawie (załącznik nr 11 
do protokołu).

12. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2020 r. Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przedstawił sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 
2020r. Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (załącznik 
nr 12 do protokołu).

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.

Ponadto omówiono realizację zadań dotyczących chodnika w Woli Rakowej, drogi 
ul. Gajcego, ul. Byszewskiej oraz drogi Pałczew - Modlica. Przypomniano, że zbliża się 
termin rozstrzygnięcia przez Gminy przetargów na budowę tuneli w gminie Andrespol 
i gminie Koluszki.
Pan Starosta omawiając możliwe do realizacji zadania, zwrócił uwagę na potrzebę 

'■ wykonania oświetlenia przy ścieżce rowerowej w Gałkowie Małym.

13. Podpisanie umowy użyczenia nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
położnej w Tuszynie, obręb 15, działka nr 55/1 zajętej pod drogę powiatową.

Pan Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie projektu umowy użyczenia 
nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położnej w Tuszynie, obręb 15, działka 
nr 55/1 zajętej pod drogę powiatową. Wniosek Naczelnika stanowi załącznik nr 13 
do protokołu.
Pan Naczelnik przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd zatwierdził ugodę 
z byłymi właścicielami działki na wypłatę odszkodowania za nieruchomość pod 
poszerzenie drogi powiatowej. Projekt umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości 



przygotowany został w związku z tym, że byli właściciele zobowiązali się, iż w ciągu 
dwóch lat dokonają demontażu ogrodzenia.

Zarząd Powiatu podpisał umowę użyczenia nieruchomości Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego położnej w Tuszynie, obręb 15, działka nr 55/1 zajętej pod drogę 
powiatową.

14. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2020 r. Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami.

Pan Bogusław Biliński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
sprawozdanie rzeczowo - finansowe za I półrocze 2020 r. Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (załącznik nr 14 do protokołu).

Pan Naczelnik omówił szczegółowo realizację wypłaty odszkodowań za nieruchomości 
zajęte pod drogi powiatowe.

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.

15. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo - finansowego za I półrocze 2020 r. Wydziału 
Organizacyjnego.

Pani Ewa Redmann - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła sprawozdanie 
rzeczowo - finansowe za I półrocze 2020 r. Wydziału Organizacyjnego (załącznik 
nr 15 do protokołu).

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.

16. Rozpatrzenie pisma rodziców uczniów klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 
Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego 
w Koluszkach w sprawie rozdzielenia w roku szkolnym 2020/2021 klas VII i VIII na dwie 
odrębne klasy w ramach wybranych lekcji.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo rodziców uczniów klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej wchodzącej 
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego w Koluszkach w sprawie 
rozdzielenia w roku szkolnym 2020/2021 klas VII i VIII na dwie odrębne klasy w ramach 
wybranych lekcji (załącznik nr 16 do protokołu).
W klasie łącznej VII-VIII jest 11 uczniów. Zarówno rodzice, jak i Pani Dyrektor proszą 
o podział na niektórych przedmiotach: język polski, matematyka, język angielski oraz 
na przedmiotach, które będą w przyszłym roku do wyboru na egzaminie ósmoklasisty, 
tj. fizyka, chemia, geografia, historia, biologia - łącznie 20 godzin, co wiązałoby się 
z dodatkowym kosztem miesięcznym wynoszącym około 5 tys. zł.



Zarząd Powiatu w związku z tym, iż nie wiadomo, jak będą funkcjonowały szkoły 
od nowego roku szkolnego podczas epidemii, Zarząd Powiatu zdecydował, że do tematu 
powróci w miesiącu październiku. Zaproponowano rozważenie w miesiącu październiku 
ewentualnie podziału klasy na języku polskim, matematyce i języku angielskim. Można 
będzie zaproponować Pani Dyrektor przyznanie godziny wyrównawczej z pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej.

17. Przedstawienie propozycji stawek żywieniowych na rok szkolny 2020/2021.

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
propozycję stawek żywieniowych na rok szkolny 2020/2021.
Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach 
zaproponowała zwiększenie stawki o 0,50 zł na posiłku, z uwagi na wzrost kosztów 
zakupu produktów do przygotowania posiłków. Stawka łączna żywieniowa wyniosłaby 
16,00 zł (śniadanie 4,00 zł, obiad 5,50 zł, podwieczorek 2,5 zł, kolacja 4,00 zł).

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionej informacji.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 dotyczy zmian w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań 
własnych i przygotowany został w związku z wnioskiem złożonym przez Naczelnika 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2020 (załącznik nr 17 do protokołu).

19. 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 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 przedstawiła Pani Barbara 
Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Dokonuje się zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Zespołu 
Szkół nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych na rok 2020, na podstawie wniosku 
złożonego przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

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 18 do protokołu).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2020.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2020 przedstawiła Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Dokonuje się zmian w planach finansowych I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach oraz Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych na rok 2020, na podstawie wniosków złożonych 
przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spaw Społecznych.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (załącznik nr 19 do protokołu).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 przedstawiła 
Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu.
Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2020 
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych, na podstawie wniosku złożonego przez 
Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i dotyczy zwiększenia 
planu wydatków na zakup usługi dotyczącej stwierdzania zgonów na terenie powiatu.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych 
na rok 2020 (załącznik nr 20 do protokołu).

22. Sprawy różne i wolne wnioski.

- Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr 601/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej 
dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Proponuje się powierzenie Panu 



Tobiaszowi Puchalskiemu - Kierownikowi Referatu Promocji Powiatu i Informacji 
obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej realizacji dochodów 
i wydatków Referatu Promocji Powiatu i Informacji.

Nie zgłoszono uwag. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 601/2020 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie 
powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (załącznik nr 21 do protokołu).

- Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała, że w związku z koniecznością przygotowania szkół i placówek 
oświatowych do zajęć od dnia 1 września 2020 r. oraz utrzymania reżimu sanitarnego 
w trakcie roku szkolnego 2020/2021, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GiS w tej sprawie, 
proponuje się zakupić i przekazać do szkół i placówek oświatowych środki ochrony:

- rękawiczki w ilości 3200 szt. (SOSW i PPP po 1000 szt., pozostałe szkoły po 400 szt.);
- maseczki 680 szt. (SOSW i PPP po 115 szt., pozostałe szkoły po 150 szt.);
- opryskiwacz 5 szt. (po jednym dla każdej szkoły/placówki).
- płyn do dezynfekcji - 450 I (PPP 50 I, pozostałe szkoły i SOSW po 100 I).

Po wysłuchaniu informacji Zarząd zaakceptował powyższą propozycję. Przekazanie 
środków ochrony szkołom i placówkom oświatowym Zarząd zlecił Referatowi 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

- Przedstawione zostało wystąpienie firmy wykonującej chodnik w Woli Rakowej o cesję 
na bank połowy należności, tj. kwoty 200 tys; zł. Dokonanie cesji będzie wymagać zmian 
w umowie.
Pani Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni, po wizycie na terenie budowy, 
poinformowała o postępie prac.
Pan Starosta powiedział, że wykonawca zobowiązał się, że zakończy prace przed 
terminem.
Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że Wykonawca na ponaglenie ze strony Powiatu 
odpowiedział, że wykonywał różnego rodzaju roboty przygotowawcze oraz, że nie ma 
zagrożenia niezachowania terminu. Wykonawca wyjaśnił również, że ponadto czekał 
na płatności za wcześniej wykonane roboty.

Zarząd Powiatu przychylił się do wystąpienia Wykonawcy i wyraził zgodę na dokonanie 
cesji należności warunkowej w wysokości 200.000,00 zł na bank.

- Pani Skarbnik przedstawiła wnioski, jakie wpłynęły, o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r.

- Pani Skarbnik przedstawiła zestawienie darowizn otrzymanych przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w II kwartale 2020 r. (załącznik nr 22 
do protokołu).

- Pani Skarbnik nawiązując do zgody Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2020 r. na przyjęcie 



darowizny przez DPS w Wiśniowej Górze pochodzącej od Fundacji „Biedronka", 
przedstawiła informację na temat rzeczywistej wartości otrzymanej darowizny. 
Wstępnie wartość darowizny była oszacowana na 15.416,04 zł. Po podpisaniu protokołu 
przyjęcia, uwzględniając stawki podatku VAT, wartość darowizny wyniosła 14.261,04 zł 
(załącznik nr 23 do protokołu).

- Informacja złożona przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód na temat 
rejestracji osób bezrobotnych i realizacji zadań przez PUP Łódź-Wschód w okresie 
od 1.08.2020 r. do 6.08.2020 r. stanowi załącznik nr 24 do protokołu.



USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

e Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 
2020/2021 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, 
w aspekcie prowadzonej rekrutacji elektronicznej.

® Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko" opracowanym przez Firmę ATMO PROJEKT 
Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska.

» Zarząd Powiatu przyjął sprawozdania rzeczowo-finansowego za I półrocze 2020 r.:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,

- Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach,

- Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, /

- Wydziału Organizacyjnego.

® Zarząd Powiatu podpisał umowę użyczenia nieruchomości Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego położnej w Tuszynie, obręb 15, działka nr 55/1 zajętej pod drogę 
powiatową w celu zdemontowania ogrodzenia przez byłych właścicieli.

• Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem rodziców uczniów klasy VII-VIII Szkoły 
Podstawowej nr 3 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Koluszkach w sprawie rozdzielenia w roku szkolnym 2020/2021 
klas VII i VIII na dwie odrębne klasy w ramach wybranych lekcji. Decyzja w tej sprawie 
zostanie podjęta we wrześniu 2020 roku.

® Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycjami stawek żywieniowych na rok szkolny 
2020/2021 w SOSW w Koluszkach i nie wniósł zastrzeżeń w tej sprawie.

• Zarząd podjął decyzję w sprawie zakupu i przekazania dla szkół i placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, środków ochrony 
osobistej w postaci: maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, opryskiwaczy 
oraz płynów do dezynfekcji. 13



® Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

1) Nr 889/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie realizacji Projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

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 890/2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w 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 - - -

3) Nr 891/2020 w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego 
w 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

- - -



4) Nr 892/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o 
zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach"

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

- - -

5) Nr 893/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim

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

- - -

6) Nr 894/2020 w sprawie zmian w budżecie 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

- - -
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7) Nr 895/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020

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 - - -

8) Nr 896/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020

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 - - -

9) Nr 897/2020 w sprawie w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020

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

- - -



10) Nr 898/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 601/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie 
gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

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


