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Protokół Nr XXII/2020 
z XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2020r. 
w trybie zdalnym 

Obrady prowadzone były ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:00 i trwała do godziny 11:05. 
Skład Rady Powiatu – 19 radnych. 
Obecnych – 18 radnych. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Pkt 1. porządku obrad – Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sławomir Sokołowski otworzył  
obrady XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która została zwołana na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Przewodniczący poinformował, że obrady odbędą się w trybie zdalnym, przy użyciu 
Systemu Rada oraz komunikatora Skype.  

W celu stwierdzenia prawomocności obrad, przystąpiono do głosowania „Sprawdzenie zalogowania 
się radnych”. 

Przewodniczący na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdził, że w chwili obecnej 
zalogowanych w systemie jest 17 radnych i  obrady są prawomocne (imienny wykaz głosowania 
radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

Następnie Pan Przewodniczący przywitał osoby uczestniczące w sesji. 

Pkt 2. porządku obrad – Przedstawienie porządku obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
oraz przyjęcie propozycji jego zmian. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

5. Przedstawienie rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2019 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie: 

a) Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej, 

b) Nadzór Wodny w Brzezinach, 

c) Nadzór Wodny Łódź Wschód, 
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d) Nadzór Wodny Łódź Zachód, 

e) Nadzór Wodny Smardzewice, 

f) Nadzór Wodny Pabianice, 

g) Nadzór Wodny Łask. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2020 – 2023 (druk nr 1). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 2). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok (druk 
nr 3). 

9. Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. 

10. Zamknięcie XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 3. porządku obrad – Zgłoszenie uwag do protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XXI/2020 z XXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pkt 4. porządku obrad – Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 

Radni otrzymali pisemną informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami 
(załącznik nr 3 do protokołu). 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy są zapytania do sprawozdania z pracy Zarządu 
Powiatu. 
Przewodniczący odczytał pytania radnych zawarte w pisemnych komentarzach. 

Pani Radna Edyta Waprzko w formie pisemnego komentarza: 

 „Poproszę o odpowiedź do pierwszego odnośnika na str. 2 (dotyczy prac Zarządu w dniu 
5 sierpnia) tj. Zarząd podpisał decyzję o zmianie decyzji Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, z dnia 23 grudnia 2002 r., w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Moje 
pytanie jest następujące: Czego dotyczyła obecna decyzja, jakiej zmiany?” 

Pan Starosta udzielił informacji, że decyzja podjęta została w związku z wykonaniem operatów 
szacunkowych dla nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach. 
Dokonano przeszacowania  powierzchni oraz wartości nieruchomości. 
Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dodał, że potrzeba 
oszacowania nieruchomości wynikała ze zmiany wartości nieruchomości. Wartość nieruchomości 
wzrosła, w związku z tym zmieniono decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu poprzez wpisanie 
wartości wynikającej z operatu szacunkowego. 

Pan Radny Jarosław Sobieszek w formie komentarza pisemnego: 

 „Informacja z prac Zarządu z dnia 10 sierpnia 2020 r (str. 3) Zarząd Powiatu podjął decyzję 
w sprawie naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni w roku szkolnym 2020/21. Moje pytanie dotyczy się o ilości uczniów 
podejmujących naukę w szkołach w którym organem prowadzącym jest nasz Powiat Łódzki 
Wschodni oraz aktualny wykaz kwalifikacji kształcenia zawodowego w klasach pierwszych”. 
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Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała, że na dzień 24 sierpnia 2020 r. 
w Branżowej Szkole I Stopnia mieszczącej się w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach powstaną dwa 
oddziały, mianowicie mechanika pojazdów samochodowych i klasa wielozawodowa. Obie klasy liczą 
40 osób. Ostateczna informacja co do liczebności zostanie potwierdzona w dniu dzisiejszym. 
W Technikum Nr 1 będzie jeden oddział łączony w zawodach technik informatyk i technik pojazdów 
samochodowych. Klasa będzie liczyła 19 osób. W Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach na dzień 
24 sierpnia 2020 r. mamy 59 uczniów przyjętych do szkoły. 

W Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach w II Liceum Ogólnokształcącym powstanie jeden oddział 
24 osobowy (jest to klasa policyjno-pożarnicza) i w Technikum Nr 2 dwa oddziały: w zawodzie technik 
logistyk i w zawodzie technik mechatronik, liczące 61 osób. W Zespole Szkół Nr 2 łącznie w klasach 
pierwszych jest 85 uczniów. 

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach otwiera 4 oddziały klas pierwszych: 

 klasa 1a (jęz. ang. + mat + inf., z jęz. niem.) – 21 osób, 

 klasa 1b (biol. + chem. + fiz., z jęz.ang. i jęz.niem.) – 23 osoby, 

 klasa 1c (jęz. pol. + hist. + WoS, z jęz. ang., niem., hiszp. i fra.) – 22 osoby, 

 klasa 1d (geogr. + mat., z jęz. ang., niem., hiszp. i fra.) – 30 osób. 
Do I LO przyjęto ogółem 96 uczniów, z tym, że potwierdzone zostanie to w dniu dzisiejszym.  

Łącznie w naszych szkołach powiatowych przyjęto 240 uczniów. 

Na rok szkolny 2020/2021 łączna suma uczniów wynosi: 

 w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach 362 uczniów w 15 oddziałach, 

 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach 227 uczniów w 11 oddziałach, 

 w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach 380 uczniów, w tym w Technikum 311 uczniów oraz 
w II Liceum Ogólnokształcącym 69 uczniów, w 19 oddziałach, 

 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Koluszkach 102 uczniów, w tym w Szkole 
Podstawowej 43 uczniów, w Szkole Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy 16 uczniów, 
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 10 uczniów, na zajęciach wczesnego 
wspomagania 33 osoby. 

Łącznie w naszych szkołach kształcić się będzie 1071 uczniów w 55 oddziałach. 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych odpowiedziała na pytanie 
dotyczące ścieżek kształcenia w poszczególnych zawodach. W klasach pierwszych w Technikum nr 1 
w zawodzie technik pojazdów samochodowych pierwsza kwalifikacja to „obsługa, diagnozowanie 
oraz naprawa pojazdów samochodowych”, druga kwalifikacja to „organizacja i prowadzenie procesu 
obsługi pojazdów samochodowych”. W zawodzie technik informatyk pierwsza kwalifikacja to 
„administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych”, druga kwalifikacja to „tworzenie, administrowanie stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych”. W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w szkole 
branżowej kwalifikacją jest „diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych”. 
W Technikum nr 2 w zawodzie technik logistyk pierwsza kwalifikacja to „obsługa magazynu”, druga 
„organizacja transportu”. W zawodzie technik mechatronik pierwsza kwalifikacja to „montaż, 
uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych”, druga kwalifikacja to 
„eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”. 

Pan Radny Jarosław Sobieszek w formie komentarza pisemnego: 

 „Informacja z prac Zarządu z dnia 25 sierpnia 2020 r (str. 5, pkt 1) Proszę o udzielenie informacji 
dotyczących negocjacji z Centrum Logistycznym Panattoni w sprawie udostępnienia drogi 
powiatowej nr 2912E w Woli Rakowej”. 
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Pan Starosta odpowiedział, że przy drodze powiatowej, której nośność dopuszczalna to 12 ton, 
na odcinku Stróża - Wola Rakowa powstaje duże centrum logistyczne budowane przez firmę 
Panattoni. Firma wystąpiła o umożliwienie transportu i poruszania się po tej drodze pojazdów 
o większym tonażu. Pan Starosta poinformował, że pod określonymi warunkami taką zgodę 
wyrażono. 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska dodał, że wniosek dotyczył zmiany organizacji ruchu w ten sposób, aby na odcinku drogi 
między drogą województwa, a planowaną lokalizacją centrum logistycznego, dopuścić możliwość 
poruszania się pojazdów bez ograniczeń masy całkowitej, czyli z przekroczeniem ustalonego zakazu 
poruszania się pojazdów o masie większej niż 12 ton. Co do zasady Zarząd wyraził zgodę na taką 
zmianę organizacji ruchu, stawiając warunki, aby Panattoni przejął obowiązki gwaranta na tej drodze. 
Pan Naczelnik przypomniał, że droga wybudowana została w 2017 roku i do 2023 roku mamy 
gwarancję wykonawcy na usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji drogi. Drugi 
warunek był taki, żeby w ramach rekompensaty za wykorzystanie drogi w sposób inny, niż cel w jakim 
była wybudowana, Panattoni wykonał poszerzenie fragmentu korony drogi na odcinku 
wykorzystywania w ten sposób, ażeby poszerzyć zbyt wąskie pobocze. Negocjacje jeszcze nie zostały 
zakończone, natomiast warunki te generalnie zostały przyjęte przez firmę. 

Pan Radny Mariusz Kotynia w formie komentarza pisemnego: 

 „Jak zmienił się plan etatów. Ile wynosił w ostatnich latach i jaki jest plan. Powierzenie 
obowiązków w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu powiatu na rok 2020. Komu 
powierzono obowiązki i co się zmieniło z ostatnim zakresem”. 

Pan Starosta powiedział, że liczba etatów jest na tym samym poziomie i wynosi około 124, w tym 
zakresie zmian nie było. 
Sekretarz Powiatu Pani Iwona Walter-Wisiałkowska udzieliła informacji, iż plan etatów ustalony 
na rok 2020 w Starostwie Powiatowym w Łodzi wynosi 124,2 etatu. Taka sama liczba etatów była 
ustalona w roku 2019, w momencie kiedy w Starostwie został utworzony Wydział Geodezji 
i Kartografii po likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
W 2018 roku, przed zmianami organizacyjnymi w strukturze Starostwa, liczba etatów wynosiła 93.  

Skarbnik Powiatu Pani Barbara Ignatowska poinformowała, że co roku po uchwaleniu budżetu 
uchwałą Zarząd Powiatu przypisuje odpowiednią część budżetu do realizacji zarówno po stronie 
dochodów i wydatków na przykład naczelnikowi czy kierownikowi referatu. Każdy z tych kierowników 
komórek organizacyjnych odpowiada za swoją część budżetu. Zmiana nastąpiła z uwagi na objęcie 
stanowiska Kierownika Referatu Promocji Powiatu i Informacji przez Pana Tobiasza Puchalskiego. 

Pan Radny Jarosław Sobieszek w formie komentarza pisemnego: 

 „Informacja z prac Zarządu z dnia 5 sierpnia 2020 r. (str. 2). Proszę o pełniejszą informację 
dotyczącą udrożnienia przewodów wentylacyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach. 
Czy problem wentylacji powstał po wykonaniu wcześniejszym - termomodernizacji budynku 
szkoły. Czy precyzyjna i podana kwota radnym tj. 13 593,96 zł wyłoniła oferenta, który zniweluje 
w/w problem?”. 

Pan Starosta poinformował, że w związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, po wykonanym przez kominiarzy przeglądzie w tym obiekcie,  podjęto decyzję 
o zabezpieczeniu odpowiednich środków wynoszących ponad 13 tys. zł na kompleksowe udrożnienie 
przewodów wentylacyjnych.  
Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych powiedziała, 
iż po corocznym przeglądzie okazało się, że jest problem z drożnością przewodów kominowych, który 
musi być niezwłocznie rozwiązany. Dotyczy to przede wszystkim umiejscawiania w przewodach 
kominowych gniazd ptasich. Problem zostanie zniwelowany poprzez założenie siatek na wylotach. 
W części kominów problemem jest zalegający gruz, który należałoby wyjąć od strony klas. Kwota 
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obejmuje całość zadania, czyli udrożnienie 75 przewodów kominowych i zabezpieczenie siatką 171 
kanałów wentylacyjnych, jednak kilka przewodów może na ten moment nie zostać udrożnionych 
i będzie konieczność przeniesienia tych prac na czas, kiedy nie będzie uczniów, żeby dostać się 
do nich od strony klas, ale to okaże się w trakcie realizacji tego zadania. 

Pan Radny Jarosław Sobieszek w formie komentarza pisemnego: 

 „Informacja z prac Zarządu z dnia 10 sierpnia 2020 r (str. 4; pkt 2 i 3) Sprawa zmian 
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi - Czego zmiana będzie się 
dotyczyła oraz informacji dotyczącej ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego 
w Łodzi?”. 

Pan Starosta stwierdził, że na drugie pytanie już udzielono odpowiedzi.  
Pani Sekretarz poinformowała, że zmiany w Regulaminie organizacyjnym nastąpiły w dwóch 
obszarach. W Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska uzupełniono zakres 
zadań, które prowadzi Wydział, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku 
w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i nałożeniem 
na Starostę obowiązku rejestracji jednostek pływających.  
Druga zmiana związana jest z wyodrębnieniem w ramach Wydziału Geodezji i Kartografii Referatu 
pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przeprowadzonej 
kontroli przez Wojewodę Łódzkiego, jaka miała miejsce w tym roku, wskazano potrzebę 
wprowadzenia takich zmian. Kierownik Referatu podlegać będzie bezpośrednio Naczelnikowi 
Wydziału Geodezji i Kartografii, który jest jednocześnie Geodetą Powiatowym.  

Pan Starosta przypomniał, że informował niejednokrotnie o ogromie prac geodezyjnych, jak również 
wydawanych pozwoleń na budowę. Powiat Łódzki Wschodni jest po Mieście Łodzi drugim powiatem 
w tym województwie, który wydaje tak olbrzymią ilość decyzji budowlanych, jak również pod 
względem ilości weryfikowanych prac geodezyjnych. Zarząd Powiatu, po przeprowadzonej kontroli, 
zgodził się ze stanowiskiem Geodety Województwa, że aby odciążyć Pana Naczelnika będącego 
Geodetą Powiatowym, celowe jest powołanie referatu pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, który przejmie zadania w zakresie weryfikacji prac geodezyjnych. 
Kierownik Referatu będzie nadzorował weryfikację dokumentów. Zmiany przyczynią się do poprawy 
jakości obsługi interesantów. 

Pan Radny Jarosław Sobieszek w formie komentarza pisemnego: 

 „Informacja z prac Zarządu z dnia 25 sierpnia 2020 r (str. 7, pkt 10) Proszę o szczegółowe 
informacje dotyczące rozbudowy budynku nr 2 usytuowanego na nieruchomości położonej 
w Koluszkach, obręb 5 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 167/2”. 

Pan Starosta powiedział, że decyzje wiążą się z budową szybu windowego przy budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że cały obiekt ma w trwałym zarządzie Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach. 
Z uwagi na zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarządca może dokonywać 
pewnych zmian polegających np. na rozbudowie budynku za zgodą organu nadzorującego. Taka 
zgoda została udzielona. 

W związku z tym, że nie było więcej pytań, Przewodniczący Rady zamknął punkt. 

Pkt 5. porządku obrad – Przedstawienie rocznych sprawozdań z działań podejmowanych na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r. przez Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie: 

a) Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej, 

b) Nadzór Wodny w Brzezinach, 



6 

 

c) Nadzór Wodny Łódź Wschód, 

d) Nadzór Wodny Łódź Zachód, 

e) Nadzór Wodny Smardzewice, 

f) Nadzór Wodny Pabianice, 

g) Nadzór Wodny Łask. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdania zostały omówione podczas posiedzenia Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa. 

Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała sprawozdania. 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdań. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18 „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Sprawozdania stanowią załączniki nr 5 - 11 do protokołu. 

Pkt 6. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 – 2023. 
Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18 „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Pkt 7. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Pkt 8. porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedłożyła projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 
Nie było pytań ze strony radnych. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. 
Uprawnionych do głosowania było 18 radnych. 
Wynik głosowania: „za” – 18, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że w dzisiejszych obradach bierze udział Pani Klaudia Zaborowska-
Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu i pogratulował Jej, że została mamą. 

Pkt 9. porządku obrad – Wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne.  

Przewodniczący Rady przedstawił propozycję Pana radego Jarosława Sobieszka dotyczącą 
przesunięcia sesji na godziny późniejsze. Temat poddano dyskusji. 

Ustalono wstępnie termin najbliższej sesji na dzień 24 września 2020 r. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 
przedstawiła informację odnośnie bezpieczeństwa w szkołach powiatowych. Jutro dzieci i młodzież 
w naszych szkołach rozpoczynają naukę w systemie tradycyjnym stacjonarnym. Wszyscy dyrektorzy 
szkół, jak i Poradni, w porozumieniu z radami pedagogicznymi, z należytą starannością opracowali 
w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej szczegółowe zasady bezpieczeństwa 
sanitarno-epidemiologicznego, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem  
COVID-19. Przykłady tych zasad to chociażby dystans, dezynfekcja pomieszczeń, higiena, wietrzenie 
pomieszczeń, ograniczony wstęp osób trzecich, zalecenie noszenia maseczek w przestrzeniach 
wspólnych (np. korytarz, szatnia). W zbiorze zasad znajdują się też procedury na wypadek 
stwierdzenia zakażenia COVID-19. Ze Starostwa Powiatowego w Łodzi dostarczyliśmy maseczki, 
opryskiwacze, płyn do dezynfekcji, rękawiczki i przyłbice. Będziemy na bieżąco roztaczać niezbędne 
środki do walki z COVID-19. Dyrektorzy złożyli też zamówienia stosowne do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na płyn dezynfekcyjny i maseczki.  
Jak co roku Pani Wicestarosta Ewa Gładysz z Panią Naczelnik Małgorzatą Szelest dokonały przeglądu 
szkół i Poradni pod kątem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Prócz rutynowych 
wakacyjnych porządków, to znaczy remontów, odświeżeń sal lekcyjnych, pojawiły się nowe wyzwania 
pod kątem bezpieczeństwa sanitarnego. Każdy z dyrektorów przedstawił plan organizacji zajęć 
i działania podejmowane w zakresie zasad bezpiecznego nauczania w szkołach. Bezpieczna szkoła 
w tym roku szkolnym to szalenie ogromne wyzwanie nie tylko dla dyrektorów, ale i organów 
prowadzących. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma idealnych rozwiązań przeciwdziałania 
zarażeniu COVID-19. Stąd też z pewną obawą patrzymy w najbliższą przyszłość, ale robimy wszystko 
żeby było bezpiecznie. Dlatego będziemy na bieżąco monitorować sytuację, gdyż zmienia się ona 
bardzo dynamicznie i podejmować będziemy określone decyzje w zależności od zaistniałych 
okoliczności, wspólnie z Kuratorium i Sanepidem. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała o złożeniu przez Powiat wniosku 
do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu „Łódzkie Pomaga” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych Świadczonych w Środowisku Lokalnym Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek o grant złożony został na kwotę łącznie 
584.362,50 zł. W piątek do Starostwa wpłynęła informacja, iż uzyskaliśmy to dofinansowanie. 
Jesteśmy w trakcie przekazywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Grant dotyczy 
dwóch domów pomocy społecznej - Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach kwota 103.312,50 zł oraz 
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze kwota 481.050,00 zł. Realizacja tego grantu obejmuje 
okres od 15 lipca 2020 r. do 14 października 2020 r., także część wydatków będzie refundowana. 

Pani Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu podziękowała 
za gratulacje narodzin syna i wyraziła nadzieję, że uda się jej uczestniczyć w sesjach i posiedzeniach 
Zarządu. 

Radny Mirosław Sójka poruszył temat wysokich prowizji pobieranych przez bank od dokonywanych 
opłat za sprawy załatwiane w Starostwie. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że kasa w Starostwie Powiatowym w Łodzi jest czynna od godz. 8:00 
do godz. 16:00. Wszystkie opłaty można wykonywać w kasie lub przelewem. W przypadku opłaty 
skarbowej, która jest dochodem Miasta Łodzi i powinna wpływać na konto Miasta Łodzi, można ją 
zrobić w placówce banku mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza 5.  

Pkt 10. porządku obrad – Zamknięcie XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY  

Sławomir Sokołowski 


