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PROTOKÓŁ NR 122/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 3 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym. 

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. 
Na podstawie 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, obrady odbyły się 
w trybie zdalnym. 

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 121/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału EiSS). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji 
budżetowej w ramach zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1113/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lutego 2021 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Proponowane zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza, rozdziału 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i rozdziału 
85495 Pozostała działalność i zostają dokonane i zostają dokonane na podstawie 
wniosku złożonego przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w lanie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 
do protokołu.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostki: ZS nr 1). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie wydatków  
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół 
nr 1 w Koluszkach na rok 2021 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą wydatków bieżących sklasyfikowanych w ramach 
następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60095 Pozostała działalność; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 800115 Technika, rozdziału 80117 

Branżowe szkoły I i II stopnia. 

Proponowane zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku 
złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi  
do załatwiania spraw w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o upoważnienie Pana Zbigniewa Burzyńskiego – Naczelnika Wydziału Rozwoju 
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Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi  
do wydawania zgody w imieniu właściciela nieruchomości – Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawach dotyczących usunięcia drzew i krzewów z pasów drogowych 
dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w trybie art. 83 ust. 1  
pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zapytała czym się 
różni proponowane upoważnienie od uchwały Zarządu z 2018 roku? 

W odpowiedzi Pan Starosta poinformował, że zakres upoważnienia jest taki sam,  
a potrzeba podjęcia uchwały w tej sprawie jest spowodowana przejściem na emeryturę 
Pana Zbigniewa Burzyńskiego i Jego wyborem na stanowisko Naczelnika Wydziału 
RGRiOŚ po przeprowadzeniu procedury naboru. 

Po wyrażeniu przez Zarząd Powiatu zgody, upoważnienie zostanie udzielone na czas 
nieokreślony (do odwołania) z tym, że nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji Naczelnika 
Wydziału. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi 
do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Sekretarz wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pana Zbigniewa 
Burzyńskiego – Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego następujących spraw: 

1) uzgadniania: 
a) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów 

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
art. 17 pkt 6 lit. b tir. 1 i 3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach 
zabudowy na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na podstawie art. 53  
ust. 4 pkt 9 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

c) zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego,  
w szczególności polegających na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu 
innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu 
drogowego spowodowanego tymi zmianami na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

2) wydawania: 
a) decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych; 
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b) opinii w sprawie wniosków zarządcy dróg o zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowych – w trybie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Pani Sekretarz dodała, że podobnie jak w przypadku poprzedniego punktu posiedzenia, 
zakres upoważnienia zawartego w omawianym projekcie uchwały Zarządu jest taki sam 
jak w uchwale Zarządu z 2018 roku, zaktualizowano jedynie podstawy prawne. 

Upoważnienie zostanie udzielone na czas nieokreślony (do odwołania) z tym, że nie 
dłużej niż na czas pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”  
– oznaczenie sprawy Or.272.1.16.2020 oraz wyłonieniem wykonawcy i zawarciem  
umowy na realizację przedmiotowego zadania, przedstawia do zatwierdzenia protokół 
z niniejszego postępowania. 

Pan Naczelnik poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru 
oferty złożonej przez Firmę Instyle Dorota Danielczyk Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77,  
95-020 Andrespol, jako najkorzystniejszej, z kwotą za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w wysokości 157 910,17 zł brutto.  
Umowa na realizację tego zadania została zawarta w 2021 roku i dodał, że finansowanie 
tego zadania zostało umieszczone w ramach wykazu wydatków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2020. Termin realizacji zadania: do 30 maja 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół  
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia 
ruchomego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego – składników 
majątkowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, użytkowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Planowane do przekazania mienie ruchome w postaci sprzętu komputerowego,  
oprogramowania i systemu operacyjnego pochodzi z projektu „Budowa Zintegrowanego 
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Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
Pani Naczelnik poinformowała, że w maju 2020 r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o nowej interpretacji terminu zakończenia 
trwałości projektu. W związku z zakończeniem ww. projektu (31 października 2016 r.) 
środki trwałe mogą być w dyspozycji Beneficjenta Programu – PCPR. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia 
ruchomego do Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego – składników majątkowych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi 
do Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Podobnie jak w poprzednim punkcie posiedzenia, planowane do przekazania mienie 
ruchome w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz systemu 
operacyjnego pochodzi z projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług 
Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
W związku z zakończeniem trwałości ww. projektu, możliwe jest przekazanie tych 
środków do dyspozycji Beneficjenta: PUP Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego do Powiatowego Urzędu Pracy  
Łódź – Wschód i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu w sprawie ustalenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok. 

Pani Naczelnik przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 28 stycznia 2021 r. rozmawiano również na temat tego planu i wówczas  
Zarząd zaakceptował propozycję zwiększenia dofinansowania studiów podyplomowych 
z 50 % do 60 % kosztów, ale nie więcej niż 2 500 zł oraz zwiększenia dofinansowania 
szkoleń indywidualnych przy cenie doskonalenia do 600 zł – dofinansowanie 100 % 
kosztów ponoszonych przez nauczyciela, a przy cenie doskonalenia powyżej 600 zł – 
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dofinansowanie 80 % kosztów ponoszonych przez nauczyciela, ale nie mniej niż 600 zł 
i nie więcej niż 800 zł. 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że w 2020 roku dofinansowanie w 100 % 
przysługiwało przy cenie szkolenia do 500 zł, a dofinansowanie w 80 % przy cenie 
doskonalenia powyżej 500 zł, ale nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 650 zł. 

W pozostałym zakresie proponowane zasady dofinansowania są takie same jak w 2020 
roku. 
Planowane jest objęcie dofinansowaniem opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 
przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, realizowane w formie studiów 
podyplomowych na specjalnościach: terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem 
oraz z zespołem Aspergera; zarządzanie oświatą; neurologopedia. 

Dopuszcza się również dofinansowanie opłat za inne specjalności i formy kształcenia 
pod warunkiem, że są one zgodne z potrzebami szkoły oraz jeżeli po zaspokojeniu 
zaplanowanych w tym zakresie potrzeb pozostaną niewykorzystane środki finansowe. 

W przypadku skorzystania w jednym czasie z tej samej formy doskonalenia przez łącznie 
co najmniej 50 % kadry nauczycieli zatrudnionych w danej szkole dofinansowanie 
przysługiwać będzie w 100 %. 

Za szkolenia branżowe nauczycieli kwota dofinansowania wynosić będzie 100 % kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela. Za organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół 
i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kwota dofinansowania 
wynosić będzie 100 % kosztów ponoszonych na ten cel. 

Nowością jest możliwość dofinansowania w 100 % w przypadku wykupienia przez szkołę 
rocznego dostępu do portalu oświatowego. 

Pani Naczelnik poinformowała, że projekt planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2021 rok w proponowanym kształcie został przedstawiony 
dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki 
Wschodni. Wszyscy dyrektorzy zaopiniowali pozytywnie ten projekt i zaakceptowali 
przedstawione propozycje dofinansowania. 

Pani Małgorzata Szelest wskazała, że poprzednio informowała, że zgodne ze złożonymi 
wnioskami kwota na dofinansowanie wynosiłaby 48 000 zł przy założeniu 
dofinansowania wg zasad z 2020 roku. W wyniku planowanego na 2021 rok wzrostu 
dofinansowania w omawianym planie, różnica wyniesie 767 zł. 
Podkreśliła, że wyodrębnione w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są dość znaczące, 
stanowią 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli i wynoszą 69 985,00 zł, przy aktualnej do rozdysponowania 
na potrzeby szkół kwocie 48 767 zł.  

Pani Naczelnik dodała, że poprzednio przedstawiała informacje o kwocie całkowitej 
zapisanej w budżecie Powiatu  w rozdziałach 80146 i 85446  w wysokości 64 385,00 zł, 
ale wynikało to z faktu zapisania części środków na doskonalenie w tzw. „rezerwach” 
Wydziału. 

Przedłożony projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
do przedstawionego projektu uchwały, który zostanie przekazany do zaopiniowania 
przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 
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13. Zatwierdzenie aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 
Sprawa dotyczy kontynuacji nauczania indywidualnego w związku z wydanym 
orzeczeniem o potrzebie realizacji tego typu zajęć w drugim semestrze w roku szkolnym 
2020/2021. 
Dyrektor I LO zaproponowała przydzielenie 14,5 godzin tygodniowo nauczania 
indywidualnego. W ramach aneksu do arkusza organizacji, zajęcia zostaną przydzielone 
nauczycielom, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

14. Przedstawienie decyzji Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału nieruchomości 
położonych w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, oznaczonych numerami 
działek: 172 o pow. 0,2439 ha i 173 o pow. 0,0494 ha (w wyniku podziału powstają 
działki: 172/1 o pow. 0,0026 ha, 173/1 o pow. 0,0003 ha – pod drogę powiatową). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonych  
w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, oznaczonych numerami działek:  
172 o powierzchni 0,2439 ha i 173 o powierzchni 0,0494 ha. 
W wyniku podziału powstają m.in. działki: 172/1 o powierzchni 0,0026 ha, 173/1 
o powierzchni 0,0003 ha – wydzielone pod drogę powiatową. 

Kopia decyzji Burmistrza Rzgowa stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi 
za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w Gmina Rzgów w latach wcześniejszych wybudowała 
chodnik na działkach prywatnych, po przeprowadzeniu rozmów z właścicielami tych 
nieruchomości i uzyskaniu zgody na udostępnienie fragmentów działek. 

Pan Biliński poinformował, że po 2 latach od realizacji inwestycji, właściciele 
nieruchomości zwrócili się do Gminy Rzgów o wypłatę odszkodowania, w związku z tym 
prowadzono korespondencję pomiędzy Gminą a Starostwem w sprawie wykupu 
nieruchomości. Ustalono, że postępowania powinny się toczyć na wniosek właścicieli  
i decyzja Burmistrza Rzgowa o podziale nieruchomości powoduje przejęcie gruntu 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Naczelnik nadmienił, że tego rodzaju wydzielenie dotyczy 13 działek gruntu, które 
przejdą na własność Powiatu z mocy prawa, na podstawie decyzji podziałowej. 
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Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia średniej wartości 1 m2 
gruntów zajętych pod drogi powiatowe, średnia wartość 1 m2 gruntu zajętego pod drogi 
powiatowe na terenie Gminy Rzgów wynosi 28,13 zł. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie. 

15. Przedstawienie zawiadomienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu 
decyzji utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), 
etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił zawiadomienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
o wydaniu decyzji utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego 
(TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej 
na budowie odcinków linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego 
między komorą demontażową przy stacji Łódź – Fabryczna w rejonie ul. Sienkiewicza 
a przystankiem osobowym Łódź Śródmieście oraz przystankiem osobowym Łódź Polesie. 

Strony mogą się zapoznać z treścią ww. decyzji oraz aktami sprawy w Ministerstwie 
Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie oraz w Urzędzie Miasta Łodzi. 

Kopia zawiadomienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w pierwszych zawiadomieniach o tej inwestycji,  
były wzmianki dotyczące ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości  
na której jest posadowiony budynek (ul. Sienkiewicza 3). W przypadku zaistnienia 
takiego ograniczenia, wówczas Powiatowi jako współwłaścicielowi tej nieruchomości 
będzie przysługiwać odszkodowanie z tego tytułu.  

Pan Bogusław Biliński dodał, że poza ww. zawiadomieniem zostanie wydana decyzja 
o pozwoleniu na budowę, która da podstawy do rozpoczęcia tej inwestycji. 
Pracownicy Wydziału GN zapoznają się z treścią akt sprawy.  

W odniesieniu do omawianego zagadnienia, Pan Starosta poinformował że już na etapie 
planowania tego przedsięwzięcia, przewidywane były określone skutki. Nadmienił 
również, że działania przedstawicieli Kolei i biura projektowego spowodowały wydanie 
przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego określonych decyzji odnoście 
zabezpieczenia tego budynku.  

Pan Starosta dodał, że w związku z planowanym poprowadzeniem tunelu w rejonie 
ul. Sienkiewicza, zostało zlecone wykonanie ekspertyzy mającej wykazać jakie są 
potrzeby do realizacji w  obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. 
Przyniesie to określone konsekwencje finansowe związane z wykonaniem robót 
zabezpieczeniowych w związku z budową tunelu.  

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała treść art. 4 ust. pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień 
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 euro. Po zmianach wprowadzonych we wrześniu 2019 roku i przepisów 
wprowadzających tę ustawę, w art. 2 wskazano katalog zamówień objętych regulacją.  

Zgodnie z ust. 1 ww. ustawy, przepisy ustawy stosuje się do udzielania: 
1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa 

lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych; 
2) zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa 

lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych; 
3) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa 

lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających 
sektorowych; 

4) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest  
równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych 
w okolicznościach, o których mowa w art. 6. 

Pani Skarbnik przypomniała, że od dnia 8 października 2018 r. w obiegu prawnym 
funkcjonuje Uchwała Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne. 
Wydatki nieprzekraczające ww. wartości były dotychczas dokonywane na podstawie 
procedur określonych niniejszą uchwałą. 

Obecnie proponuje się wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto w Starostwie Powiatowym w Łodzi 
i aby przy udzielaniu zamówień publicznych na realizację tych wydatków przestrzegać 
następujących zasad: 
1) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców 

i przejrzystości; 
2) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania 

środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową 
realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu 
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.  

Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła proponowane regulacje dotyczące udzielania 
zamówień publicznych o wartości do 10.000 zł netto, od 10 000 zł do 60.000 zł netto  
i powyżej wartości 60.000 zł netto oraz sposobu dokumentowania tych zakupów. 

W ocenie Pani Skarbnik, propozycje udzielania zamówień publicznych przedstawione 
w ramach niniejszej uchwały spełnią zasady dokonywania wydatków ze środków 
publicznych, określone w art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. Zgodnie z tymi przepisami, wydatki publiczne powinny być dokonywane: 
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
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b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach  
o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

Pan Starosta odniósł się do terminu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dniem 1 stycznia 2021 r., oraz o propozycjach odłożenia tego terminu, 
omawianych podczas zgromadzenia Związku Powiatów Polskich. Poinformował również 
o zmianach w sposobu przeprowadzania procedury zamówień publicznych oraz 
zmniejszeniu ilości zamówień publicznych przygotowywanych od początku 2021 roku. 

Ponadto Pani Skarbnik poinformowała o bardzo licznych zmianach w ustawie Prawo 
zamówień publicznych, w porównaniu do treści projektu tej ustawy, opiniowanej 
m.in. przez Związek Powiatów Polskich. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Traci moc uchwała Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto 
nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro oraz na usługi społeczne. 

17. Omówienie przebiegu XXVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XXVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

18. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pani Skarbnik przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 
– rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-2 lutego 2021r.; 
– informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca; 
– wniosków o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 

wsparciu udzielonym przedsiębiorcom oraz wniosków w naborze o udzielenie 
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; 

– naboru na pozostałe formy pomocowe; 

 Wskazano, że łączna kwota wydatkowanych środków wynosi 34 098 700,17 zł. 

 Szczegółowe informacje są zawarte w piśmie z PUP Łódź – Wschód, stanowiącym 
załącznik nr 16 do protokołu. 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17569559_art(44)_3?pit=2021-02-09
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Zarządu w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok. 

2) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Rzgowa o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości położonych w Hucie Wiskickiej, obręb Huta Wiskicka – Tadzin, 
oznaczonych numerami działek: 172 o pow. 0,2439 ha i 173 o pow. 0,0494 ha (w wyniku 
podziału powstają działki: 172/1 o pow. 0,0026 ha, 173/1 o pow. 0,0003 ha – pod drogę 
powiatową). 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
o wydaniu decyzji utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego 
(TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1113/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału EiSS) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1114/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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c) Nr 1115/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostki: ZS nr 1) 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1116/2021 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi 
do załatwiania spraw w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1117/2021 w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi 
do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

f) Nr 1118/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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g) Nr 1119/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia 
ruchomego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

h) Nr 1120/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia 
ruchomego do Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

i) Nr 1121/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130.000,00 zł netto w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi  – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta - - - 

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………………….. 

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


