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PROTOKÓŁ NR 137/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 17 maja 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. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła kworum. 

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 136/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego 
programu Erasmus+ przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie przez  
Pana Krzysztofa Serwę Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach wniosku  
o dofinansowanie projektu pn. „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji”, 
planowanego do realizacji w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r., w ramach unijnego programu Erasmus +, który jest reprezentowany 
i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, 
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że przedłożony projekt uchwały Zarządu Powiatu jest 
następstwem wniosku złożonego do Starostwa przez Dyrektora ZS nr 1 w Koluszkach, 
w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ww. projektu unijnego. 
Termin składania wniosków: 18 maja 2021 roku. 

W ramach ww. Projektu, praktyki zawodowe miałyby się odbywać tak jak w dwóch 
poprzednich edycjach, dla uczniów Technikum nr 1 kształcących się w zawodach: technik 
informatyk, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych (łącznie 30 osób).  

Przewidziany jest wyjazd na praktyki do Grecji w miesiącach kwiecień/maj 2022 roku. 
Projekt byłby w 100 % dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  
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– w przypadku prawidłowego zrealizowania i rozliczenia przedmiotowego projektu.  
Na jego realizację planowana jest kwota 63 736 euro (około 288 tys. zł). 

Po wyrażeniu przez Zarząd Powiatu zgody w tym zakresie, pełnomocnictwo udzielane 
Dyrektorowi ZS nr 1 w Koluszkach będzie obejmowało uprawnienia do: 
1) złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu, 
2) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 

wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu, 
3) odbierania korespondencji od Fundacji, 
4) podpisania wspólnie z upoważnionym członkiem zarządu umowy dotyczącej 

wsparcia finansowego w ramach Programu wraz ze wszelkimi załącznikami oraz 
aneksami do takiej umowy, 

5) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Powiat 
Łódzki Wschodni projektu w ramach Programu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.  
Do udzielenia pełnomocnictwa upoważniono: 
1) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Pana Pawła Pomorskiego – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W odniesieniu do omawianych zagadnień, Pani Wicestarosta nadmieniła, że uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach po raz pierwszy w tym roku będą mieli możliwość 
uczestniczenia w Programie Erasmus+, jeszcze w maju 2021 roku młodzież będzie 
odbywała praktyki zawodowe w Szwecji.  
Pani Małgorzata Szelest dodała, że w 2022 roku planowany jest wyjazd do Hiszpanii. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)  

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego poprzez zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków 
ogółem o kwotę 13.222,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.  

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.99.2021 z dnia 12 maja 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 



str. 3 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)  

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1219/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 maja  
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych 
po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczą Działu 700, rozdziału 70005. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.99.2021 z dnia 12 maja 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków porozumień pomiędzy Powiatem 
Łódzkim Wschodnim a Województwem Łódzkim. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)  

Pani Skarbnik w imieniu Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o akceptację warunków porozumień pomiędzy Powiatem Łódzkim 
Wschodnim a Województwem Łódzkim, dotyczących zadań inwestycyjnych  
na nieruchomości będącej przedmiotem własności Województwa Łódzkiego w udziale 
69,60 % oraz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w udziale 30,40 %: 

1) „Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku 
użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 3.”. 
Całkowita wartość posiadanych środków finansowych na sfinansowanie zadania 
wynosi 1 200 000,00 zł brutto, w tym Powiat Łódzki Wschodni – kwota 364 800,00 zł 
brutto, Województwo Łódzkie – kwota 835 200,00 zł brutto. 

2) „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Łodzi”. 
Całkowita wartość posiadanych środków finansowych na sfinansowanie zadania 
wynosi 1 316 100,00 zł brutto, w tym Powiat Łódzki Wschodni – kwota 400 094,40 zł 
brutto, Województwo Łódzkie – kwota 916 005,60 zł brutto. 

Zaproponowano, aby na mocy porozumień, Powiat Łódzki Wschodni wyraził zgodę 
i upoważnił Województwo Łódzkie do: 
1) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy prac polegających na wymianie 2 sztuk 
dźwigów osobowych; 

2) zebrania ofert i wyłonienia wykonawcy prac polegających na modernizacji instalacji 
wodnej poprzez wymianę 2 skorodowanych zbiorników wodnych zlokalizowanych 
na 16 piętrze stanowiących element instalacji wodnej i hydrantowej na nowy układ 
hydroforowy; 

3) przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 
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publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia 
wykonawcy prac polegających na: 
a) modernizacji wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku wraz 

z dostosowaniem holu dla niepełnosprawnych, 
b) zabezpieczeniu elewacji oraz balkonów, wymianie rynien oraz montażu 

czujników ruchu na oknach balkonowych z dostępem do balkonów na 2, 12 i 16 
piętrze, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego i Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował warunki 
porozumień pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Województwem Łódzkim  
i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie Natolin, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 76/6. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, położoną w gminie Nowosolna, obrębie Natolin, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 76/6 o powierzchni 0,0274 ha, przeznaczoną 
pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1150E. 

Pan Naczelnik poinformował, że poprzedni właściciele tej nieruchomości wystąpili 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie ugody w zakresie 
wypłaty przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania za ww. działkę, w wysokości 
14 tys. zł. W związku z tym Pan Biliński zaproponował zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za przedmiotową nieruchomość w proponowanej kwocie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 
do protokołu. 
Do zawarcia ugody upoważniono: 
1) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego;  
2) Pana Pawła Pomorskiego – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński, w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
w Koluszkach wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie 
umowy najmu pomieszczenia usytuowanego w budynku nr 2 tej Szkoły, zajmującego 
powierzchnię 11 m2, z przeznaczeniem na sklepik szkolny ze sprzedażą artykułów 
spożywczych, na okres od dnia 24 maja 2021 roku do dnia 18 czerwca 2021 roku. 
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 Zastrzeżono, że produkty sprzedawane w sklepiku szkolnym winny spełniać wymagania 
określone w art. 52c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży 
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy najmu i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych.  

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1218/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego 
programu Erasmus+ przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1219/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1220/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

d) Nr 1221/2021 w sprawie akceptacji warunków porozumień pomiędzy Powiatem 
Łódzkim Wschodnim a Województwem Łódzkim – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

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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e) Nr 1222/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowosolna, obrębie 
Natolin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 76/6 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

f) Nr 1223/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia, usytuowanego w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

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 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


