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PROTOKÓŁ NR 148/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 20 lipca 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. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu 
i stwierdził 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 147/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, w aspekcie 
prowadzonej rekrutacji elektronicznej. 
 (referowali:  p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS, 
dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni) 

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 został przeprowadzony 
za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji VULCAN. 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych po każdej 
turze symulacji elektronicznego naboru na rok szkolny 2021/2021 przedstawiała wyniki 
dotyczące każdej szkoły. 
Zarząd Powiatu, po konsultacjach z dyrektorami poszczególnych szkół, podejmował 
decyzje odnoszące się liczby miejsc i oddziałów klas pierwszych w kolejnych turach 
elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni. 

Przebieg rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach. 

Po otwarciu sesji naboru elektronicznego w 1 turze stwierdzono następujące liczby 
uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów: 
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a) klasa 1 A1 (informatyka, język angielski, matematyka) – 15 miejsc; 15 osób 
zakwalifikowanych, 

b) klasa 1 A2 (fizyka, język angielski, matematyka) – 15 miejsc; 10 osób 
zakwalifikowanych, 

c) klasa 1 B (biologia, chemia, język angielski) – 30 miejsc; 26 osób zakwalifikowanych; 
d) klasa 1 C (historia, język polski, wos) – 30 miejsc; 28 osób zakwalifikowanych, 
e) klasa 1 D (geografia, język angielski, matematyka) – 30 miejsc; 27 osób 

zakwalifikowanych. 

Na wniosek Dyrektora I LO w Koluszkach, Zarząd Powiatu zdecydował o prowadzeniu 
rekrutacji do klasy 1 B, 1 C i 1 D do maksymalnej liczebności 30 osób, natomiast 
w przypadku klasy 1 A, Zarząd Powiatu ostatecznie zdecydował o prowadzeniu  
rekrutacji do klasy 1 A1 o liczebności 18/30 oraz do klasy 1 A2 o liczebności 12/30. 
W kolejnych turach liczba osób chętnych do poszczególnych oddziałów ulegała 
jednostkowym zmianom. 

 Ostatecznie po 14 turze liczba uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów 
ukształtowała się w następujący sposób: 
a) klasa 1 A1 (inf-jęz.ang.- mat.) – 18 miejsc, 16 osób zakwalifikowanych, 
b) klasa 1 A2 (fiz- jęz.ang.- mat.) – 12 miejsc, 10 osób zakwalifikowanych, 
c) klasa 1 B (biol.- chem. jęz. ang) – 30 miejsc, 26 osób zakwalifikowanych; 
d) klasa 1 C (his-jęz.pol.-wos) – 30 miejsc, 26 osób zakwalifikowanych, 
e) klasa 1 D (geogr.- jęz. ang-mat.) – 30 miejsc, 26 osób zakwalifikowanych. 

 Przebieg rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru w 1 turze stwierdzono 22 uczniów 
zakwalifikowanych do oddziału klasy policyjno-pożarniczej (1 PP) na 30 miejsc w oddziale. 
W kolejnych turach liczba uczniów zakwalifikowanych nie ulegała zmianie i ostatecznie 
po 14 turze pozostała na poziomie 22 uczniów, przy liczebności oddziału: 30. 

Przebieg rekrutacji do Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach. 

 Po otwarciu sesji elektronicznego naboru w 1 turze stwierdzono następującą ilość 
chętnych do poszczególnych oddziałów klasowych: 
a) klasa 1 TM technik mechanik – 30 miejsc; 2 osoby zakwalifikowane, 
b) klasa 1 TE technik elektryk – 30 miejsc; 4 osoby zakwalifikowane, 
c) klasa 1 TPS technik pojazdów samochodowych – 30 miejsc; 5 osób 

zakwalifikowanych, 
d) klasa 1 TI technik informatyk – 30 miejsc; 14 osób zakwalifikowanych. 

Ze względu na niewielką ilość osób zakwalifikowanych do klasy 1 TM i do klasy 1 TPS, 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zamknięciu rekrutacji do oddziału w zawodzie technik 
mechanik i technik pojazdów samochodowych. W kolejnych turach liczba uczniów 
w zawodzie technik elektryk kształtowała się na poziomie 5 osób, a w zawodzie technik 
informatyk: 13 osób.  
W 3 turze naboru biorąc pod uwagę liczbę osób zakwalifikowanych do oddziałów: 
klasy 1 TE i klasy 1 TI, Zarząd Powiatu zdecydował o prowadzeniu rekrutacji do jednego 
oddziału łączonego: klasa 1 TE o liczebności 8/24 oraz klasa 1TI o liczebności 16/24. 

Ostatecznie w 14 turze liczba uczniów zakwalifikowanych ukształtowała się następująco: 
klasa 1 TE – 5 uczniów (8 miejsc), klasa 1 TI – 13 uczniów (16 miejsc). 
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Przebieg rekrutacji do Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru w 1 turze stwierdzono następujące liczby 
uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów: 
a) klasa 1 L technik logistyk – 30 miejsc; 30 osób zakwalifikowanych, 
b) klasa 1 M technik mechatronik – 15 miejsc, 15 osób zakwalifikowanych, 
c) klasa 1 A technik automatyk – 15 miejsc; 5 osób zakwalifikowanych. 

Ze względu na wzrost liczby uczniów zainteresowanych kształceniem w zawodzie technik 
logistyk, na wniosek Dyrektora ZS nr 2, Zarząd Powiatu zdecydował o kontynuowaniu 
rekrutacji do dwóch oddziałów w tym zawodzie o maksymalnej liczebności 20 uczniów 
każdy. Zdecydowano o prowadzeniu naboru do oddziału klasy w zawodzie technik 
mechatronik o maksymalnej liczebności na poziomie 24 uczniów. 

W rezultacie tych zmian, liczba osób zakwalifikowanych do klasy 1 L kształtowała się 
na poziomie 32 uczniów, liczba zakwalifikowanych do klasy 1M – na poziomie  
17 uczniów, w przypadku klasy 1 A, liczba zakwalifikowanych wyniosła 4 osoby.  

Z powodu niewielkiego zainteresowania uczniów kształceniem w zawodzie technik 
automatyk, Zarząd Powiatu zdecydował o zamknięciu naboru do klasy w tym zawodzie.  
W rezultacie tych zmian, w 3 turze liczba osób zakwalifikowanych w zawodzie technik 
logistyk wyniosła 32 uczniów, a w zawodzie technik mechatronik: 20 uczniów. 
Ostatecznie w 14 turze liczba uczniów zakwalifikowanych ukształtowała się następująco: 
w zawodzie technik logistyk –32 uczniów (40 miejsc), w zawodzie technik mechatronik –
20 uczniów (24 miejsca). 

Przebieg rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach. 

Po otwarciu sesji elektronicznego naboru w 1 turze stwierdzono następujące liczby 
uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów: 
a) klasa 1 mm w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń – 30 miejsc; brak 

osób zakwalifikowanych, 
b) klasa 1 mps w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – 15 miejsc; 9 osób 

zakwalifikowanych, 
c) klasa 1 w wielozawodowa – 15 miejsc; 12 osób zakwalifikowanych. 

Ze względu brak kandydatów do oddziału w zawodzie mechanik – monter maszyn  
i urządzeń Zarząd Powiatu zdecydował o zamknięciu naboru do klasy 1mm 
i prowadzeniu rekrutacji do dwóch odrębnych oddziałów (klasa 1 mps i klasa 1 w) 
o maksymalnej liczebności po 24 uczniów każdy.  
W kolejnych turach liczba chętnych do tych oddziałów kształtowała się następująco: 
klasa 1 mps: 16 uczniów; klasa 1 w: 17 – 18 uczniów.  

Ostatecznie w 14 turze liczba uczniów zakwalifikowanych ukształtowała się na poziomie: 
klasa 1 mps – 16 uczniów (24 miejsca); klasa 1 w – 18 uczniów (24 miejsca). 

Uzgodniono, że ilość oddziałów klas pierwszych i ich liczebność w poszczególnych 
szkołach zostały ustalone na podstawie wyników elektronicznego naboru, natomiast 
ostatecznie zostaną zaakceptowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
po złożeniu dokumentów w szkole przez wszystkich zainteresowanych uczniów 
i przeprowadzeniu naboru uzupełniającego. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie 6 drzew 
znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb Wiśniowa 
Góra, gm. Andrespol. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował o wystąpieniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,  
z prośbą o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie 6 drzew znajdujących się  
na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb Wiśniowa Góra, gm. Andrespol. 

Przedmiotem wniosku jest wycięcie: 3 drzew z gatunku rubinia akacjowa o obwodzie 
pnia 250 cm, 230 cm i 200 cm; 2 drzew z gatunku brzoza brodawkowa o obwodzie pnia 
110 cm i 140 cm oraz 1 drzewa z gatunku buk o obwodzie pnia 100 cm. 

Potrzeba wycinki drzew argumentowana jest względami bezpieczeństwa mieszkańców 
placówki oraz pracowników. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
właścicielską dla Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze na wycięcie ww. drzew i podjął 
w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

Pełne koszty związane z wycięciem drzew objętych niniejszą zgodą, w tym robót 
oraz opłat, o których mowa w art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody, ponosi podmiot, 
który wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody właścicielskiej. 

 Niniejsza zgoda wydawana jest w związku z koniecznością wystąpienia do Wójta Gminy 
Andrespol z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie ww. drzew. 

6. Przedstawienie informacji o planowanej prezentacji podczas Sesji Rady Łódzkiego 
Wschodniego w dniu 29 lipca 2021 r. rocznych sprawozdań z działań podejmowanych 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku przez Nadzory Wodne, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 (referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że zgodnie z ustawą Prawo wodne, Kierownik 
nadzoru wodnego przedstawia właściwej radzie powiatu (miasta) roczne sprawozdanie 
z działań podejmowanych na terenie powiatu. 

Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10 ww. ustawy, kierownik nadzoru 
wodnego przedstawia do końca drugiego kwartału roku następującego po roku, którego 
dotyczy to sprawozdanie. 

Pan inspektor poinformował, że na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
funkcjonuje 7 Nadzorów Wodnych i wszyscy kierownicy tych nadzorów w wymaganym 
terminie złożyli sprawozdania z podejmowanych działań. 
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Na najbliższej Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 29 lipca 2021 r. 
zostaną przedstawione roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku przez Nadzory Wodne, Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – samochód osobowy marki Opel Vectra o nr. rej. ELE 26HM. 

 (referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na likwidację samochodu osobowego marki Opel Vectra o nr. rej. ELE 26HM, przejętego 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego 
w Brzezinach. 

Ocena stanu technicznego pojazdu, dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę 
samochodowego wykazała, że ww. samochód nie nadaje się do eksploatacji, a jego 
naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.  

W związku z tym, Komisja Likwidacyjna powołana Zarządzeniem Nr 85/2020 Starosty 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi stałej Komisji ds. Kwalifikowania pojazdów przejętych  
na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na likwidację samochodu osobowego marki Opel Vectra o nr rej. ELE 26HM, przejętego 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego 
w Brzezinach, poprzez jego recykling. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
sposób likwidacji ww. pojazdu usuniętego z drogi i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów naboru wniosków o dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zadań powiatu 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na przystąpienie przez Powiat Łódzki Wschodni do ogłoszonego  
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów naboru 
wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych zadań powiatu mających na celu poprawę bezpieczeństwa z Priorytetu 1. 
obszaru – budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej. Warunki dofinansowania 
zostały określone w Regulaminie Naboru Wniosków o dofinansowanie (Edycja Nr 1). 
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Zaproponowano, aby do reprezentowania wnioskodawcy – Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, w tym do złożenia wniosku: o dofinansowanie i o udzielenie promesy, 
upoważniono: 
1) Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Barbarę Ignatowską – Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W przypadku nieobecności Starosty Łódzkiego Wschodniego do reprezentowania 
Powiatu wyznaczona zostanie Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach do Zespołu Szkół Nr 2 
w Koluszkach. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy 
zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”  
oraz dokonaniem odbioru końcowego tego zadania, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie tego składnika 
majątkowego SOSW w Koluszkach do Zespołu Szkół Nr 2 w Koluszkach.  

Wartość zakończonego zadania wynosi 409 998,99 zł, w tym: wybudowana winda 
zewnętrzna o wartości 384 168,99 zł oraz zmodernizowany węzeł cieplny (planowany 
do przekazania Gminie Koluszki) o wartości 25 830,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 
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 decyzje w sprawie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 
2021/2022 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, 
w aspekcie prowadzonej rekrutacji elektronicznej. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o zamiarze przedstawienia podczas Sesji 
Rady Łódzkiego Wschodniego w dniu 29 lipca 2021 r. rocznych sprawozdań z działań 
podejmowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku przez Nadzory 
Wodne, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

3) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1307/2021 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie 6 drzew 
znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb 

Wiśniowa Góra, gm. Andrespol – 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 1308/2021 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – samochód osobowy marki Opel Vectra o nr. rej. ELE 26HM – 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. 

c) Nr 1309/2021 w sprawie przystąpienia do ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów naboru wniosków o dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zadań 
powiatu mających na celu poprawę bezpieczeństwa – 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. 
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d) Nr 1310/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach do Zespołu Szkół 
Nr 2 w Koluszkach – 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   …………...……...………………….. 


