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PROTOKÓŁ NR 141/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 9 czerwca 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 140/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych  
na rok 2021 (dotyczy ZS nr 2). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach na rok 2021 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 
Pozostała działalność i są związane z realizacją przez ZS nr 2 w Koluszkach projektu 
pn. „Zawodowcy w Europie”. Zmiany w planie finansowym zostają dokonane 
na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 
do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  
którego przedmiotem jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska przy 
Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, w związku z przystąpieniem przez Powiat Łódzki Wschodni 
do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 
w Koluszkach”, wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na wszczęcie 
procedury postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie przeprowadzone zgodnie z procedurami 
określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Po wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe w Łodzi zostanie 
wyznaczone jako jednostka właściwa do przeprowadzenia ww. postępowania,  
w imieniu i na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach, a Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 
w Koluszkach zostanie zobowiązany do współpracy we wszystkich sprawach związanych 
z przeprowadzeniem postępowania i udzieleniem zamówienia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 
w Koluszkach". Proponowany skład Komisji:  
1) Przewodniczący – Zbigniew Burzyński; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Waldemar Puczyński; 
3) Członek – Małgorzata Szelest; 
4) Członek – Katarzyna Wojtaszek; 
5) Sekretarz Komisji – Marek Kłos. 

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze wydane na podstawie 
przedmiotowej ustawy oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. 

Osobom wchodzącym w skład Komisji Przetargowej powierzone zostanie przygotowanie 
i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków 
określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag i podjął 
w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg 
zlokalizowanych na działkach nr ew. 35/5, 36/7, 37/7, 38/5, 39/8, 40/7, 41/5, 42/5, 
43/4, 44/2, 45/2 obręb Wola Rakowa oraz na działce nr ew. 175/4 obręb Kurowice 
Kościelne w gminie Brójce do kategorii dróg gminnych. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 



str. 3 

 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił treść pisma Wójta Gminy Brójce, który wystąpił 
do Starosty Łódzkiego Wschodniego z prośbą o wydanie opinii dotyczącej zaliczenia 
następujących działek do kategorii dróg gminnych: w miejscowości Wola Rakowa,  
działki drogowe nr ew. 35/5, 36/7, 37/7, 38/5, 39/8, 40/7, 41/5, 42/5, 43/4, 44/2, 45/2, 
obręb Wola Rakowa oraz w miejscowości Kurowice ul. Wrzosowa (działka nr ew. 175/4), 
obręb Kurowice Kościelne.  
W piśmie wskazano, że drogi te posiadają znaczenie lokalne i stanowią uzupełniającą 
sieć dróg służących miejscowym potrzebom. 
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady 
gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 
Ponadto jeśli chodzi o pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, organem 
odpowiednim jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii, 
a pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi 
do odpowiedniej kategorii.  

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że podlegające zaopiniowaniu działki drogowe 
stanowią odpowiednio: drogę dojazdową od drogi powiatowej do centrum 
logistycznego budowanego w Woli Rakowej przez firmę Panattoni Development Europe 
Sp. z o.o. oraz drogę wewnętrzną, bez wylotu. 
W pierwszym przypadku rozwiązanie układu komunikacyjnego od pół roku jest 
przedmiotem licznych negocjacji. Sposób wykonania tej drogi został uzgodniony 
w zakresie włączenia do drogi ruchu budowy i ruchu związanego z eksploatacją centrum 
logistycznego. W drugim przypadku działka drogowa nie ma istotnego znaczenia 
dla układu sieci drogowej. 

W związku z przedstawionymi argumentami, Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu 
z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii na temat zaliczenia ww. dróg zlokalizowanych  
na wskazanych działkach w gminie Brójce, do kategorii dróg gminnych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaopiniował 
pozytywnie propozycję zaliczenia dróg zlokalizowanych na działkach nr ew.: 35/5, 36/7, 
37/7, 38/5, 39/8, 40/7, 41/5, 42/5, 43/4, 44/2, 45/2 obręb Wola Rakowa oraz nr ew. 
175/4 obręb Kurowice Kościelne w gminie Brojce, do kategorii dróg gminnych. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia PDC Industrial Center 129 Sp. z o.o. fragmentu 
działki nr ew. 46/2 w obrębie geodezyjnym Wola Rakowa, gm. Brójce stanowiącej 
pas drogowy drogi powiatowej nr 2912E. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował o wniosku wystosowanym do Stanowiska 
ds. Obsługi Prawnej Starostwa Powiatowego w Łodzi z zapytaniem o występowanie 
pomocy publicznej w przypadku, kiedy firma Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 
buduje na terenie gminy Brójce kompleks logistyczno-magazynowy w celu prowadzenia 
budowy, a następnie docelowego transportu z dostępem do drogi publicznej 
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odpowiedniej nośności. Lokalizacja obiektu wymaga korzystania w ww. celach  
z drogi powiatowej na długości 530m, która nie posiada wymaganych parametrów 
wytrzymałościowych.  

W uzasadnieniu do zapytania wskazano, że na wniosek firmy Panattoni Development 
Europe Sp. z o.o., Powiat Łódzki Wschodni zawarł Porozumienie w sprawie korzystania 
z drogi w zamian za jej przebudowę finansowaną w całości w zakresie projektu, 
w zakresie uzyskania zgody budowlanej, wybudowania, oznakowania, odebrania, 
dopuszczenia do użytkowania i przekazania na stan Powiatu przez Panattoni.  
W celu uzyskania zgody budowlanej wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć 
do projektu budowalnego oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.  

Zapytano radcę prawnego, czy zatem użyczenie wykonawcy w drodze umowy części 
nieruchomości Powiatu stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej na mocy ustawy 
o drogach publicznych, w celu uzyskania zgody budowlanej oraz nieodpłatne, czasowe 
przekazanie wykonawcy terenu budowy w celu lokalizacji robót na nieruchomości 
będącej własnością Powiatu, stanowi pomoc publiczną w świetle przepisów prawa 
polskiego i art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

Wydana w przedmiotowej sprawie opinia prawna wskazuje, że jeżeli w ramach umowy 
i współpracy z firmą Panattoni Development Europe Sp. z o.o. zostaną zapewnione  
takie warunki realizacji, że ww. firma nie będzie „faworyzowana” w zakresie korzystania 
z tej drogi, to nie nastąpi naruszenie ani Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
ani przepisów prawa polskiego odnośnie pomocy publicznej. 

W opinii prawnej podkreślono, że powyższe uwagi dotyczące umowy użyczenia będą  
o tyle zgodne z art. 107 Traktatu, o ile Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 
nie odniesie jednostkowej korzyści w związku z przekazaniem drogi na cele budowlane. 
Wskazano, że w okolicznościach niniejszej sprawy będzie zachowana „zasada 
ekwiwalentności świadczeń”, tj. nieodpłatnie przekazanie w zamian za realizację 
obowiązków Powiatu, w ramach których znajduje się obowiązek utrzymania i organizacji 
dróg powiatowych. 

Po przytoczeniu treści opinii prawnej, Pan Naczelnik przypomniał, że w Porozumieniu 
zawartym z firmą Panattoni Development Europe Sp. z o.o. na początku 2021 r.  
zostały uwzględnione warunki, wskazane przez radcę prawnego, mianowicie, droga 
publiczna po wybudowaniu zostanie przekazana nieodpłatnie na rzecz Powiatu. 
Wszystkie podmioty mogą korzystać z tej drogi w sposób nieograniczony.  
W związku z tym nie zachodzi sytuacja pomocy publicznej w czynności użyczenia terenu 
drogi publicznej dla celów przebudowy drogi w zastępstwie i na rzecz Powiatu. 

Pan Burzyński dodał, że firma Panattoni jest menedżerem inwestycji polegającej  
na budowie centrum handlowo-logistycznego w Woli Rakowej, w gminie Brójce,  
a poszczególne etapy realizacji powierza do wykonania innym spółkom – w przypadku 
przebudowy drogi powiatowej nr 2912E dotyczy to PDC Industrial Center 129 Sp. z o.o., 
która przejęła prawa i obowiązki, wynikające z zawartego Porozumienia pomiędzy 
Panattoni a Powiatem w zakresie budowy tej drogi na drodze cesji.  
Pan Naczelnik nadmienił, że biorąc pod uwagę przytoczone argumenty należy stwierdzić, 
że brak jest podstaw do stwierdzenia o naruszeniu zasad konkurencyjności, a zatem  
o udzieleniu pomocy publicznej w sytuacji użyczenia terenu tej nieruchomości w celu 
realizacji robót przez spółkę.  
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W związku z powyższym, Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o wyrażenie zgody na użyczenie PDC Industrial Center 129 Sp. z o.o. fragmentu działki  
nr ew. 46/2 w obrębie geodezyjnym Wola Rakowa, gm. Brójce stanowiącej pas drogowy 
drogi powiatowej nr 2912E. wówczas użyczenie zostanie dokonane w granicach 
określonych w zawartym Porozumieniu. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustosunkował się 
pozytywnie do przedstawionej propozycji i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 9 do protokołu. 

9. Przedstawienie pisma Burmistrza Koluszek w sprawie utworzenia i prowadzenia 
przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole 
Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała, że w dniu 7 czerwca 2021 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego 
w Łodzi pismo Burmistrza Koluszek, w którym nawiązano do korespondencji w sprawie 
utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych 
specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach. Burmistrz wskazał, 
że po spotkaniu z rodzicami oraz po dokonaniu dogłębnej analizy potrzeb w tym 
zakresie, przychyla się do prośby i podejmie inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że poprzednim pismem występowano z prośbą 
o rozważenie możliwości utworzenia oddziałów przedszkolnych specjalnych w Szkole 
Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach i podjęcie inicjatywy uchwałodawczej  
przez Gminę Koluszki, w celu zawarcia porozumienia w tej sprawie.  
Jednocześnie przesłano Gminie projekt porozumienia do akceptacji.  
Wówczas odpowiedź Gminy Koluszki w tej sprawie była negatywna.  

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że obecnie, wobec pozytywnego stanowiska  
Gminy Koluszki w przedmiotowej sprawie, możliwe jest podjęcie ponownych działań  
w celu sfinalizowania tej sprawy poprzez przygotowanie i procedowanie projektu 
uchwały Rady Powiatu dotyczącego zawarcia porozumienia z Gminą Koluszki  
w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów 
przedszkolnych specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

Pani Naczelnik podkreśliła, że ze względu na upływ czasu, w obawie o przekroczenie 
terminu utworzenia oddziału przedszkolnego specjalnego od dnia 1 września 2021 roku, 
zaakceptowany przez Zarząd Powiatu projekt porozumienia należy zaktualizować 
w zakresie terminu utworzenia i rozpoczęcia działalności oddziałów przedszkolnych 
specjalnych. 

Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność dokonania zmiany Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w związku z potrzebą ustalenia dodatku dla opiekuna grupy wychowawczej 
w przedszkolu, Pani Szelest zaproponowała, aby w projekcie porozumienia rozpoczęcie 
działalności oddziałów przedszkolnych zostało określone: w roku szkolnym 2021/2022. 
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Taki zapis w porozumieniu pozwoli na uruchomienie oddziału po przygotowaniu 
wszelkich formalności. 

Pani Naczelnik dodała, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
zapewniała, że rodzice dzieci zainteresowani utworzeniem tego oddziału przedszkolnego 
są skłonni z opóźnieniem zapisać swoje dzieci. 

W odniesieniu do omawianych zagadnień Pani Wicestarosta nadmieniła, że zależy nam 
na uruchomieniu oddziałów przedszkolnych specjalnych od września 2021 roku, 
aby dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach przedszkolnych zostały uwzględnione 
w Systemie Informacji Oświatowej (do dnia 30 września 2021 r.) 

Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia dziecka z terenu powiatu brzezińskiego 
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe w roku szkolnym 2021/2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na przyjęcie dziecka z terenu powiatu brzezińskiego na zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze zespołowe w roku szkolnym 2021/2022.  

Pani Naczelnik dodała, że dziecko od kilku lat uczestniczy w tych zajęciach w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. Przyjęcie tego dziecka na zajęcia 
grupowe nie będzie powodowało dodatkowych kosztów do poniesienia przez Powiat, 
ponieważ nie ma potrzeby utworzenia dodatkowej grupy na zajęcia rewalidacyjno – 
wychowawcze zespołowe. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu 
dziecka z terenu powiatu brzezińskiego na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
zespołowe w roku szkolnym 2021/2022. 

11. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia uczennicy z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy od roku szkolnego 
2021/2022. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na przyjęcie uczennicy z terenu powiatu łódzkiego wschodniego do Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy od roku szkolnego 2021/2022. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że dziecko miałoby zostać przyjęte do klasy pierwszej. 
W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zaplanowane są dwa oddziały łączone. 
Przyjęcie tego dziecka nie będzie powodowało dodatkowych kosztów do poniesienia 
przez Powiat, pod warunkiem zaplanowania obsady tych oddziałów z uwzględnieniem 
stopnia niepełnosprawności dzieci. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyjęciu uczennicy z terenu powiatu łódzkiego wschodniego do Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy od roku szkolnego 2021/2022. 
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12. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej 
od roku szkolnego 2021/2022. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej od roku szkolnego 
2021/2022. 

Pani Naczelnik dodała, że dziecko miałoby zostać przyjęte do klasy czwartej. W Szkole 
Podstawowej Nr 3 Specjalnej zaplanowany jest oddział łączony klas V – VI, dlatego 
istnieje możliwość przyjęcia tego dziecka. W omawianym przypadku zaistnieje 
konieczność poniesienia przez Powiat dodatkowych kosztów w związku z potrzebą 
przydzielenia dodatkowych 2 godzin zajęć w porównaniu do arkusza organizacji roku 
szkolnego 2021/2022.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu 
ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej od roku szkolnego 2021/2022. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 

 rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-7 czerwca 2021 r., 

 liczby wolnych miejsc pracy oraz najbardziej poszukiwanych pracowników, 

 informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca, 

 wniosków o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 
wsparciu udzielonym przedsiębiorcom, 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: 39 015 191,77 zł. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią pisma Burmistrza Koluszek w sprawie utworzenia 
i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni oddziałów przedszkolnych specjalnych 
w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach.  

2) Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu dziecka z terenu powiatu brzezińskiego 
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe w roku szkolnym 2021/2022. 

3) Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu uczennicy z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy od roku szkolnego 
2021/2022. 

4) Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej 
od roku szkolnego 2021/2022. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1257/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2021 (dotyczy ZS nr 2) – 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 1258/2021 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, którego 
przedmiotem jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska przy Zespole  
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. 

c) Nr 1259/2021 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 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 1260/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg 
zlokalizowanych na działkach nr ew. 35/5, 36/7, 37/7, 38/5, 39/8, 40/7, 41/5, 42/5, 
43/4, 44/2, 45/2 obręb Wola Rakowa oraz na działce nr ew. 175/4 obręb Kurowice 
Kościelne w gminie Brójce do kategorii dróg gminnych – 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. 

e) Nr 1261/2021 w sprawie użyczenia PDC Industrial Center 129 Sp. z o.o. fragmentu 
działki nr ew. 46/2 w obrębie geodezyjnym Wola Rakowa, gm. Brójce stanowiącej 
pas drogowy drogi powiatowej nr 2912E – 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  …………...……...………………….. 


