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PROTOKÓŁ NR 132/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 14 kwietnia 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. 
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. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

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

Pan Starosta przekazał przykrą informację o śmierci z powodu COVID-19, Pani Elżbiety 
Ciesielskiej – Radnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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 131/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych 
na rok 2021 (dotyczy KP PSP). 

 (referowała p. Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale FK) 

Pani Olga Skrzypińska – starszy inspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym 
w zastępstwie Skarbnika Powiatu, przedstawiła propozycję zmian w planie finansowym 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach na rok 2021 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmniejszenie środków na uposażenie 
funkcjonariuszy i zwiększenie środków na inne należności funkcjonariuszy zaliczane  
do wynagrodzeń, o kwotę 5 326,00 zł. Zmiany dotyczą Działu 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Zmiany zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
o zabezpieczenie środków na wypłatę nagród uznaniowych za wykonywanie zadań 
służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu tytułem wprowadzenia 
poinformowała o potrzebie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi, w związku z zamiarem wewnętrznego przesunięcia 
pracownika pomiędzy wydzielonym w ramach Wydziału Referatem: Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a Wydziałem Geodezji i Kartografii. 
Sumarycznie liczba osób zatrudnionych w Wydziale GiK nie ulegnie zmianie. 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała o wystąpieniu 
Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, który złożył wniosek o zmianę ilości etatów 
w ramach całej grupy Wydziału Geodezji i Kartografii, poprzez przeniesienie 1 etatu 
z PODGiK do Wydziału GiK (zmniejszenie z 10 na 9 etatów, bez zmiany ilości etatów 
w Wydziale GiK).  

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził proponowane 
zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Przedstawienie informacji dotyczącej problemów geologicznych przy budowie ciągu 
pieszo-jezdnego w Byszewach, gmina Nowosolna. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że zadanie pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” miało zostać zrealizowane 
w 2020 roku przez firmę INSTYLE Dorota Danielczyk z miejscowości Nowy Bedoń, 
gm. Andrespol. 
W listopadzie 2020 roku (w drugiej fali koronawirusa) ww. firma wystąpiła 
do Zamawiającego z informacją o przyczynach przerwania prac budowlanych, 
wynikających z aktualnej sytuacji w kraju i na świecie spowodowanej epidemią  
COVID-19 (wystąpiły przypadki zachorowań wśród pracowników tej firmy) oraz prośbą 
o zmianę terminu umowy o 90 dni. 
Wówczas Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyjął stanowisko, że dokumenty 
i wyjaśnienia przedstawione przez firmę INSTYLE Dorota Danielczyk są wystarczające 
do stwierdzenia, że przedstawione w nich okoliczności wpływają na należyte wykonanie 
umowy, a w konsekwencji należy dokonać zmianę umowy, zgodnie z wnioskiem 
wykonawcy robót budowlanych w tym zadaniu. 

W konsekwencji tych decyzji przedmiotowe zadanie zostało uwzględnione w uchwale 
Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2020, z terminem jego realizacji do 31 maja 2021 roku. 
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Pan Naczelnik poinformował że w marcu 2021 roku firma INSTYLE Dorota Danielczyk 
przystąpiła do robót związanych z posadowieniem przepustu na rzece Mrodze, który jest 
newralgicznym punktem całej inwestycji, ponieważ na nim ma być ułożony fragment 
ciągu pieszo-jezdnego, który połączy układ pieszo- jezdny realizowany od 2018 roku. 
Przystępując do robót zauważono pogorszenie stanu mostu istniejącego pod jezdnią 
(most jest obiektem jednoprzęsłowym, połączona jest kładka żelbetowa na pionowych 
podporach wykonanych z kamieni o średnicy około 25cm łączonych zaprawą 
cementową). Pan Burzyński dodał, że należy przypuszczać, że na skutek zimy, część 
jednej z tych podpór w części środkowej przy samym gruncie uległa zniszczeniu (powstał 
otwór o wielkości około 1m2 i kamienie podpory wypadły z konstrukcji, a podwyższony 
stan wody rzeki spowodował wypłukanie kamieni o powierzchni około 1m3). 

W ramach naprawy tego mostu firma INSTYLE przywróciła poprzedni jego stan, poprzez 
zamurowanie ubytków w konstrukcji i wykonała obejście powodujące przeniesienie 
nurtu rzecznego poza zakres robót, w którym należy wykonać posadowienie nowego 
obiektu (przepustu). 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że po rozpoczęciu prac ziemnych polegających 
na wykonaniu wykopu pod fundament pojawiła się rysa na całej wysokości podpory 
starego mostu w miejscu, w którym nastąpiło uzupełnienie kamiennych ubytków. 
Spowodowało to lekkie przemieszczenie kładki mostu i pęknięcia na asfalcie.  
W zaistniałej sytuacji roboty zostały wstrzymane przez firmę INSTYLE, ponieważ 
zachodziła poważna obawa, że istniejący most może ulec uszkodzeniu lub awarii.  
W związku z tym doraźnie zabezpieczono skarpę mostu poprzez zagłębienie w gruncie, 
na głębokości 5 m stalowych elementów, które zabezpieczają przed poziomym 
przesunięciem skarpy, stabilizując dotychczasowy obiekt mostowy.  
Dodatkowo, dla stwierdzenia (monitorowania) sytuacji obiektu, założono kontrolne 
elementy, które pozwalają sprawdzić czy występuje dalszy proces osiadania czy pękania. 
W rezultacie mierniki wskazały, że ciągle następuje „praca” tego mostu.  
Ponadto firma INSTYLE wystąpiła z propozycją innego zrealizowania tych robót,  
aby wyeliminować możliwość uszkodzenia dotychczasowego mostu; przedstawiła 
harmonogram robót i kosztorys, który opiewa na kwotę ponad 200 tys. zł netto. 
Pan Naczelnik przypomniał, że umowa zawarta z wykonawcą robót przewiduje 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 737 646,99 zł brutto 
za całość robót, obejmujących przebudowę drogi powiatowej nr 1150 E na odcinku 
łącznej długości 454 m poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego po wschodniej stronie 
drogi wraz z budową przepustu żelbetowego na rzece Moszczenica. 
Nie ma pewności czy zaproponowane rozwiązania zabezpieczą istniejący obiekt 
mostowy (wykonawca nie ma dostatecznego doświadczenia, wiedzy i uprawnień aby 
stwierdzić że tak będzie). Zaproponowana technologia wykonania wykopów może 
okazać się nieskuteczna. 
W związku z zaistniałą sytuacją na placu budowy doszło do spotkania z udziałem 
geologa, który zaproponował inne rozwiązanie – osuszenie terenu poprzez zastosowanie 
igłofiltrów (urządzeń powodujących obniżenie lustra wody bez jednoczesnego 
naruszenia struktury gruntu). Proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane. 
Geolog zalecił obserwację obiektu mostowego przy wprowadzeniu tych igłofiltrów 
w trakcie pompowania. Obecnie podjęte działania są takie, że wykonawca robót  
został zobowiązany do ustanowienia na moście w wybranym miejscu punktu, w którym 
będą dokonywane pomiary geodezyjne (w wysokości tego punktu będzie sprawdzane 
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czy obiekt jest stabilny, pomiary będą prowadzone również w czasie pompowania wody 
i obniżania lustra wody). Bezwzględnie należy zabezpieczyć teren przed ewentualną 
awarią, konieczne jest zlecenie wykonania nadzoru geologicznego w trakcie 
prowadzenia wykopów i zakładania fundamentów. 
Pan Naczelnik nadmienił, że już na etapie projektu na potrzeby realizacji zadania  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” wykonano ekspertyzę geologiczną. Ekspertyza wykazała, że grunt w dolinie 
rzeki jest zróżnicowany (składa się z warstw: ok. 0,5m namułów rzecznych, ok. 2m 
piasków gliniastych, piasków drobnych z przewarstwieniami głazików, miejscami pyłów, 
a poniżej rozpoczyna się glina dość zwarta, w stanie plastycznym – czyli rodzaj gruntu 
nieprzepuszczalnego dla wody). Poziom wody gruntowej stwierdzono na wysokości 
lustra rzeki, które jest zmienne w zależności od stanu wody w rzece. W związku z tym 
piaski gruntowe są nawodnione i prowadzenie wykopów powoduje dość intensywny 
napływ wody do wykopów, zmieniając strukturę gruntu. Z tego powodu należy obniżyć 
poziom wody gruntowej.  

Pan Zbigniew Burzyński zaznaczył, że jest to zadanie, które nie było zrealizowane  
w 2020 roku i środki finansowe na jego realizację wynoszą niespełna 740 tys. zł 
(kwota na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy, wynikająca z umowy oraz umowy 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego – zawartych w 2020 roku). Dodał również,  
że ewentualne dodatkowe wydatki na potrzeby realizacji tego zadania powinny być 
wprowadzone do budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku.  
Obecnie roboty zostały wstrzymane, a teren (skarpa) zabezpieczony. Ponadto  
po dokonaniu oględzin terenu geolog ma przedstawić warunki prowadzenia nadzoru 
geologicznego w trakcie realizacji wykopu. Według Pana Naczelnika na dalszym etapie 
działań mogą wystąpić kolejne utrudnienia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
jeżeli warunki gruntowo-wodne uniemożliwią osiągnięcie oczekiwanego skutku 
(odpompowanie wody). Należy obniżać lustro wody i obserwować most, jeśli ten zabieg 
okaże się skuteczny, wówczas przejść do wykonania wykopów, posadowić fundamenty 
i przywrócić grunt do stanu dotychczasowego, wówczas zagrożenie dla sąsiedniego 
mostu przestanie istnieć.  

Pan Zbigniew Burzyński dodał, że stary most nie ma dokumentacji projektowej, 
w związku z tym nie ma dokładnych informacji na temat jego posadowienia i sposobu 
wykonania, dlatego na etapie projektowania inwestycji nie było możliwości dokonania 
odkrywek i stwierdzenia jakie jest faktyczne posadowienie. Przyjęto założenie, że most 
będzie stabilny i zastosowano rozwiązania typowe w takich sytuacjach. Jednak pomimo 
przełożenia biegu rzeki, napływ wody gruntowej okazał się większy niż w standardowych 
przypadkach. Pan Naczelnik zamierza przedstawić na kolejnym posiedzeniu Zarządu 
Powiatu propozycję zawarcia umowy/zmianę umowy z wykonawcą zadania  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna”, poprzedzone protokołem konieczności. Ponadto będzie potrzebne 
zarezerwowanie w budżecie Powiatu dodatkowych środków finansowych na ten cel. 

Pan Paweł Pomorski – Członek Zarządu Powiatu zapytał, czy na etapie projektowania 
znany był stan tego obiektu (przepustu)? 

W odpowiedzi Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że na etapie projektowym projektant 
zlecił badania geologiczne polegające na wykonaniu odwiertów i sporządzeniu 
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dokumentacji hydrogeologicznej, a także projektu warunków gruntowo-wodnych 
posadowienia w tych warunkach geologicznych. Problem dotyczy istniejącego mostu, 
nie obiektu, który jest przedmiotem umowy. Na etapie projektowym, jak i dotychczas 
brak jest możliwości zbadania warunków posadowienia istniejącego mostu.  

Pan Naczelnik nadmienił, że prawdopodobnie most jest osadzony na drewnianych 
palach, pod lustrem wody przepływającej pod mostem znajduje się betonowa płyta 
o głębokości około 0,5m, na której są ustawione kamienne podpory. Płyta została 
odkryta po zmianie biegu rzeki, co pozwoliło na dokonanie odkrywek, natomiast  
głębsze wykopy powodowały intensywny napływ wody gruntowej do wykopu,  
przez co zaistniała obawa naruszenia struktury gruntu pod mostem z powodu 
wypłukiwania pyłów i najdrobniejszych frakcji piasków. Spowodowało to zmianę 
warunków posadowienia istniejącego obiektu, a w konsekwencji wstrzymanie robót 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa tego obiektu, a nie wykonania nowego przepustu. 

Pan Burzyński dodał, że ruch pojazdów o tonażu powyżej 8 ton ma również negatywny 
wpływ na stan obiektu mostowego. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach 
w sprawie zawieszenia wybranych zajęć w Poradni ze względu na aktualną sytuację 
epidemiologiczą. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie 
zawieszenia wybranych zajęć w Poradni ze względu na aktualną sytuację 
epidemiologiczą COVID-19, w tym w zamiejscowych stanowiskach pracy w Rzgowie 
i Tuszynie.  

Dyrektor Poradni mając na uwadze dobro klientów i pracowników Poradni, a także 
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki, planuje kontynuację systemu 
hybrydowego do dnia 16 kwietnia 2021 r. polegającego na: 

1) realizacji wybranych zadań Poradni w formie stacjonarnej w podwyższonym reżimie 
sanitarnym typu: 

 badania diagnostyczne, 

 konsultacje w sytuacjach kryzysowych, 

 zajęcia terapeutyczne: indywidualne i grupowe dla osób zainteresowanych, 

2) zawieszeniu wybranych zadań poradni (prowadzenie ich w systemie zdalnym) typu: 

 współpraca z placówkami oświatowymi, 

 organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, 

 prowadzenie wybranych zajęć terapeutycznych indywidualnych łub grupowych 
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – dla chętnych 
klientów. 

Dyrektor Poradni wystąpiła do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Łodzi z wnioskiem w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych do dnia 16 kwietnia 
2021 r. i w dniu 8 kwietnia 2021 r. uzyskała pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 
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Kopia pisma Dyrektora Poradni wraz z opinią PPIS stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawieszenie wybranych zajęć stacjonarnych w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Koluszkach, w tym w zamiejscowych stanowiskach pracy w Rzgowie 
i Tuszynie, do 16 kwietnia 2021 roku, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczą. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie trybu prowadzenia rekrutacji uzupełniającej do klas 
pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie decyzji  
w sprawie trybu prowadzenia rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.  

W tym roku firma Vulcan Sp. z o. o., z którą została podpisana umowa dotycząca  
zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez tę firmę systemu Nabór szkoły 
ponadpodstawowe VULCAN wersja podstawowa, umożliwiającego przeprowadzenie 
elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni, wprowadziła możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej 
również w systemie elektronicznym. W praktyce oznacza to, że rekrutacja uzupełniająca 
do szkół będzie w każdym punkcie przedstawiała się tak, jak rekrutacja podstawowa 
(z elektronicznym składaniem wniosku, rozpatrywaniem, symulacją i przydziałem 
uczniów do klas). Dlatego konieczne jest przekazanie ww. firmie informacji na temat 
preferowanej formy prowadzenia naboru (elektronicznej lub tradycyjnej – papierowej). 

Pani Naczelnik kontaktowała się z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z terenu 
Powiatu, którzy opowiedzieli się za utrzymaniem formy papierowej dla rekrutacji 
uzupełniającej w Szkołach: I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach, Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach.  

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że z uwagi na przebieg oraz zasady rekrutacji 
uzupełniającej forma papierowa została uznana za lepszą. Dodała, że w ramach 
rekrutacji uzupełniającej mogą brać również udział uczniowie, którzy w rekrutacji 
podstawowej są przydzieleni do danej klasy. Zastosowanie tej metody spowodowałoby, 
że stan uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki w rekrutacji podstawowej, potencjalnie 
mógłby ulegać zmianom. 

W przypadku prowadzenia rekrutacji uzupełniającej w tradycyjnej formie, uczeń składa 
w szkole komplet dokumentów wraz z deklaracją nauki w danej szkole, dzięki czemu 
dyrektor szkoły na bieżąco posiada wiedzę na temat liczebności uczniów. 
Pani Naczelnik podkreśliła, że przy tej formie rekrutacji będą zachowane wszelkie 
wymogi bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami oraz biorąc pod uwagę opinie 
dyrektorów szkół w tej sprawie, Zarząd Powiatu zdecydował o prowadzeniu rekrutacji 
uzupełniającej do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 
w tradycyjnej formie (papierowo). 
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9. Przedstawienie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęte pod drogę publiczną – drogę powiatową 
nr 1512E i przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
nieruchomości położone w gminie Tuszyn, obręb Modlica. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
zawiadomienie o wszczęciu w dniu 6 kwietnia 2021 r. na wniosek byłych właścicieli 
nieruchomości, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania 
za zajęte pod drogę publiczną – drogę powiatową nr 1512E i przejęte z mocy prawa 
(na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 2 marca 2021 roku) na rzecz Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, nieruchomości położone w gminie Tuszyn, obręb Modlica, 
oznaczone jako działki: 

 nr 128/4 (wydzielona z działki nr 128/1) o powierzchni 0,0052 ha, 

 nr 129/4 (wydzielona z działki nr 129/1) o powierzchni 0,0052 ha. 

Pan Naczelnik poinformował, że w przedmiotowej sprawie wystąpiono do Wojewody 
Łódzkiego o wszczęcie postępowania o nabycie ww. nieruchomości na rzecz Powiatu. 
Decyzja w tej sprawie stała się prawomocna i na tej podstawie można złożyć wniosek 
do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
o ujawnienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako właściciela nieruchomości. 

Dodał, że wysokość odszkodowania za nieruchomości zostaje określona w postępowaniu 
administracyjnym prowadzonym przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, które może być 
przeprowadzone po uprawomocnieniu się decyzji Wojewody.  

Pan Biliński nadmienił, że w omawianym przypadku mają zastosowanie przepisy art. 73. 
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną, który stanowi, iż nieruchomości pozostające  
w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem  
1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych 
jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. 
Odszkodowanie, o którym mowa w przytoczonym przepisie, wypłaca: 
1) gmina – w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami 

gminnymi, 
2) Skarb Państwa – w odniesieniu do pozostałych dróg. 

Odszkodowanie, o którym mowa będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu 
określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości,  
na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r.  
do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. 

Wnioskodawcy zostają wezwani do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do wydania 
decyzji na podstawie art. 73 ww. ustawy, poprzez przedłożenie skutecznie złożonego 
w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wniosku w sprawie 
wypłaty odszkodowania za przejęte wyżej wskazane nieruchomości i udzielenia w tym 
zakresie odpowiedzi w terminie do dnia 15.05.2021 r. 

Termin załatwienia sprawy wyznaczono do dnia 30 czerwca 2021 r.  
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Szczegółowe informacje zostały zawarte w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania 
przedłożonym Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego – jako stronie, stanowiącym 
załącznik nr 7 do protokołu. 

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy prawo 
do wniesienia ponaglenia jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 
lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1,  
a także gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia 
sprawy. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu 
prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie jeżeli nie ma 
organu wyższego stopnia. 

Pan Naczelnik dodał, że analogiczna sytuacja dotyczy 9 nieruchomości zlokalizowanych 
w tym rejonie, oczekujemy na decyzje o nabyciu tych nieruchomości.  

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Starosta poinformował, że w ramach II tury podziału środków z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Łódzki Wschodni występował o przyznanie 
kwoty 3,5 mln zł, natomiast nie otrzymał żadnych środków. 
Informacja na ten temat została przekazana do Związku Powiatów Polskich, który 
prosił o przedstawienie tej wiadomości. 

b) Pan Starosta poinformował, że w ramach telekonferencji z Wojewodą Łódzkim 
przeprowadzonej w dniu 13 kwietnia 2021 r. uzyskano informacje o wytypowaniu 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 2 punktów szczepień powszechnych 
na bazie istniejących podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, zlokalizowanych 
na terenie gminy Koluszki i gminy Tuszyn: 

 Przychodnia (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) MED-KOL Sp. z o.o. 
Koluszki, ul. Przejazd 6, 

 Samorządowa Przychodnia Zdrowia, Tuszyn, ul. Żeromskiego 24/26. 

Punkty mają wykonywać 3,5 tys. szczepień pacjentów tygodniowo. 

Pan Starosta dodał, że jest również zapewnienie Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, że pozostałe 
zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące w gminach i wykonujące szczepienia, 
mogą zgłaszać zwiększenie zapotrzebowania na szczepionki (powyżej 30 szt. 
tygodniowo) i wówczas otrzymają dla pacjentów dodatkowe dawki.  
Szczepienia w punktach masowych mają zostać rozpoczęte w maju. Rejestracja 
odbywa się w systemie centralnym. Referat Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa został zobowiązany do oddelegowania pracowników do każdego 
z punktów na terenie Powiatu, aby monitorować przebieg procedury szczepień. 

Pan Starosta poinformował również o rozmowach prowadzonych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w sprawie 
zorganizowania przez Gminy mobilnych punktów szczepień drive-thru. 
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c) Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła pismo przekazane 
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 
– rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-13 kwietnia 2021 r., 
– 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 łączną kwotę wydatkowanych środków. 

Na stronie PUP Łódź-Wschód jest ogłoszony nabór na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 

Praca urzędu w trybie zdalnym przewidywana jest do dnia 16 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

d) Pan Starosta przedstawił informację zamieszczoną w prasie, dotyczącą planowanej 
reformy powiatowych urzędów pracy, które mają zostać przekształcone w centra 
wspierania zatrudnienia, ale nie zostaną włączone do administracji rządowej. 
Takie informacje o planowanej reformie przekazali przedstawiciele Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. ochrony 
zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Ten temat został 
poruszony przez Związek Powiatów Polskich w związku projektem Krajowego Planu 
Odbudowy, który Polska musi przyjąć, aby otrzymać fundusze unijne na walkę 
z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęte pod drogę publiczną – 
drogę powiatową nr 1512E i przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego nieruchomości położone w gminie Tuszyn, obręb Modlica. 

2) Zarząd Powiatu został powiadomiony o problemach geologicznych przy budowie ciągu 
pieszo-jezdnego w Byszewach, gmina Nowosolna. 

3) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie zawieszenia wybranych zajęć w Poradni 
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczą. 

4) Zarząd Powiatu zdecydował o prowadzeniu rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych 
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w tradycyjnej formie (papierowo). 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1191/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych 
na rok 2021 (KP PSP) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1192/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...……...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


