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PROTOKÓŁ NR 159/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 29 września 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 158/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na rok 2021. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75816 Wpływy do rozliczenia, 

2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85295 Pozostała działalność, 

3) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85322 
Fundusz Pracy, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 (dotyczy: KP PSP, I LO, 
ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, DDP, PCPR, PUP Łódź-Wschód). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2021 realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego po stronie i wydatków oraz dokonanie zmiany 
planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 
2021 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  
z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków; 

2) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie dochodów 
i wydatków; 

3) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków; 

4) Zespól Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie wydatków; 

5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów 
i wydatków; 

6) Dzienny Dom Pomocy po stronie wydatków; 

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków; 

8) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów 
rolnych, rozdziału 01095 Pozostała działalność; 

2) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
rozdziału 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozdziału 60095 
Pozostała działalność; 

3) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe; 

4) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012, rozdziału 71095 Pozostała 
działalność; 

5) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, 
rozdziału 75095 Pozostała działalność; 

6) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 
Pozostała działalność; 

7) Działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek  
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdziału 75622 Udziały powiatów 
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; 
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8) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego, rozdziału 75816 Wpływy do rozliczenia; 

9) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, działu 80117 Branżowe 
szkoły I i II stopnia, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80195 
Pozostała działalność; 

10) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia, rozdziału 85218 
Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, rozdziału 
85295 Pozostała działalność; 

11) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności, rozdziału 85322 Fundusz Pracy, rozdziału 
85333 Powiatowe urzędy pracy, rozdziału 85395 Pozostała działalność; 

12) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, rozdziału 85495 Pozostała działalność; 

13) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508, rozdziału 85510 Działalność placówek 
opiekuńczo – wychowawczych; 

14) Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 Wpływy 
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXXV/317/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2021 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy:  
ZS nr 1, ZS nr 2, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego na rok 2021 realizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021  
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 

1) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach; 

2) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach; 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75075; 

2) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 
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Pozostała działalność; 

3) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

4) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 
rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji kryzysowej; 

5) Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała 
działalność. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr XXXV/318/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

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

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

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej 
w ramach zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 
Technika, rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80152 Realizacja 
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 
rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

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

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1406/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 września 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany dotyczą Działu 801, rozdziału 80115, rozdziału 80117, rozdziału 80152, rozdziału 
80195. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: I LO, PCPR). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planach finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii; 

2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące; 

3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność. 

Zmiany w planach finansowych dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 
do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia 
ruchomego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Koluszkach. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie 
mienia ruchomego – składników majątkowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
zgodnie z wykazem pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych. 

 Mienie ruchome zostało zakupione przez Powiat Łódzki Wschodni (nabywca) – 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (odbiorca) w ramach projektu „Dobry wybór – 
Lepsza przyszłość” Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1. 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego z PCPR do WTZ w Koluszkach i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii wystąpił do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zamówienia: „Modernizacja szczegółowej 
osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia 
układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy, 
przewidzianego do wykonania w IV kwartale 2021 roku. 

Pan Naczelnik poinformował, że szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia 
wynosi 150 000 zł.  

W budżecie zabezpieczono na ten cel 153 505 zł. W ramach tej kwoty środki finansowe 
w wysokości 114 505 zł pochodzą z budżetu Wojewody Łódzkiego, natomiast środki 
w wysokości 39 000 zł zostały przyznane przez Głównego Geodetę Kraju na mocy 
zawartego porozumienia. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany planu 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze 
powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego 
PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy oraz uchwalenia regulaminu 
jej pracy. 

 (referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 
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Pan Michał Kotynia wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na powołanie doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej 
osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia 
układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy. 

Proponowany skład komisji: 
1) Przewodniczący – Michał Kotynia; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Justyna Królikowska; 
3) Członek – Edward Kryński; 
4) Członek – Jarosław Kubiak; 
5) Sekretarz Komisji – Marek Kłos. 

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

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z chwilą 
wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o powołaniu doraźnej komisji przetargowej i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Przedstawienie opinii w sprawie zamierzenia budowlanego pn. „Budowa gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice – Łódź”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że w sierpniu przedstawiał Zarządowi Powiatu 
do zaopiniowania wystąpienie dotyczące zamierzenia budowlanego pn. „Budowa 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Koluszek". 
Wówczas Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował to zamierzenie. 

Obecnie, wystąpienie firmy Antea Polska S.A. z Katowic dotyczy budowy gazociągu 
wysokiego ciśnienia MOP 6,3MPa DN500 relacji Łyszkowice – Łódź wraz z odejściami 
DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek.  

Firma Antea S.A. opracowuje dokumentację projektową dla ww. zamierzenia 
budowlanego, które swoim zakresem obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia 
MOP 6,3MPa DN500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi. 

Cała inwestycja objęta jest ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu jako inwestycja 
towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że gazociąg na terenie województwa łódzkiego przebiega 
na relacji Łyszkowice – Łódź, natomiast w części dotyczącej obszaru powiatu łódzkiego 
wschodniego obejmuje gminy: Koluszki, Andrespol i Nowosolna. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu: 

„właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym  
niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ 
przekazuje wojewodzie. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak 
zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
terminalu.”. 

Pan Burzyński nadmienił, że zgodnie z ustawą, zamierzenie opiniowane jest przez 
starostę w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych i terenów zagrożonych 
osuwiskami, a przez zarząd powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych samorządu 
powiatu na terenie przebiegu inwestycji gazowej i ewentualnych kolizji z drogami 
powiatowymi. 

Pan Naczelnik poinformował, że jeśli chodzi o zadania inwestycyjne Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego nie występują w tym przypadku kolizje z projektowanym gazociągiem.  

Natomiast w przypadku skrzyżowań z drogami powiatowymi, występują skrzyżowania: 
a) na terenie gminy Koluszki z drogą nr 2917E w okolicach Erazmowa, w Gałkowie 

Parceli z dwoma drogami powiatowymi: nr 2915E i nr 2911E, 
b) w gminie Andrespol skrzyżowanie z drogą nr 2912E ul. Brzezińskiej na północ 

od ZM „ZBYSZKO”, 
c) w gminie Nowosolna skrzyżowanie z drogą nr 1151E – przedłużenie ul. Gajcego. 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, na obecnym etapie opiniowanie nie odnosi się  
do projektu technicznego, a dotyczy jedynie lokalizacji zamierzenia, natomiast  
z rozmów z projektantami wynika, że wszystkie przejścia pod drogami będą wykonane 
bez naruszenia konstrukcji i struktury dróg. 

W związku z tym, Pan Naczelnik zarekomendował Zarządowi Powiatu zajęcie 
pozytywnego stanowiska w sprawie zakresu planowanej inwestycji na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

Projekt odpowiedzi stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję 
odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Nakładka 
bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym pn. „Nakładka 
bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” wyłoniono wykonawcę, 
z którym została zawarta umowa na realizację tego zadania. 

Dokonano wyboru oferty złożonej przez INSTYLE Dorota Danielczyk 95-020 Andrespol, 
Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77. Ww. firma w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
zaniechała dalszego wykonania, dlatego ponownie wyłoniono wykonawcę  
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w niniejszym postępowaniu, dokonując wyboru oferty złożonej przez Zakład 
Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 90-361 Łódź, 
ul. Piotrkowska 276 bud A. 

Dlatego, w związku z zakończeniem postępowania, Pan Naczelnik przedstawia Zarządowi 
do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
protokół z przedmiotowego postepowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym 
pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym pn. „Modernizacja 
boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach”, wyłoniono wykonawcę, z którym została 
zawarta umowa na realizację tego zadania.  

Dokonano wyboru oferty złożonej przez „TORAKOL" Sp. z o.o., 88-200 Radziejów ul. 
Słoneczna 24a. 

Dlatego, w związku z zakończeniem postępowania, Pan Naczelnik przedstawia Zarządowi 
do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przedmiotowego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa". 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" wyłoniono 
wykonawcę, z którym została zawarta umowa na realizację tego zadania. 

Dokonano wyboru oferty złożonej przez STRADA PAULINA JEŻAK, 97-310 Moszczenica, 
Baby ul. Sportowa 6. 

Dlatego, w związku z zakończeniem postępowania, Pan Naczelnik przedstawia Zarządowi 
do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przedmiotowego postepowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 16 do protokołu. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w dniu 8 września 2021 r. Zarząd Powiatu  
podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści specyfikacji 
warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu 
łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych”. 

Pan Naczelnik nadmienił, że po południu tego samego dnia do Starostwa Powiatowego 
w Łodzi przez ePUAP dotarła informacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 
będąca odpowiedzią na 3 wcześniejsze wystąpienia z zapytaniem, czy zgodnie  
z wnioskiem udostępnionym przez Wojewodę Łódzkiego do występowania  
o dofinansowanie, termin zakończenia zadania ma nastąpić w 2021 roku, czy zgodnie 
z ustawa zatwierdzającą RFRD, realizacja ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od zawarcia 
umowy z wykonawcą. W odpowiedzi wskazano, że termin ten zostaje określony zgodnie 
z ustawą: 12 miesięcy od podpisania umowy. 

Pan Naczelnik poinformował, że podczas zatwierdzania przez Zarząd trybu udzielenia 
zamówienia, treści specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu nie było znane stanowisko Wojewody w przedmiotowym zakresie, 
dlatego wówczas Pan Zbigniew Burzyński zaproponował zatwierdzenie Specyfikacji 
Warunków Zamówienia z terminem realizacji w ciągu 60 dni.  

Natomiast po otrzymaniu informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 
wstrzymano publikację treści ogłoszenia o zamówienia oraz specyfikacji warunków 
zamówienia, aby przeanalizować możliwości zmiany treści tych dokumentów. 

Uwzględniając powyższe informacje, Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu  
z prośbą o zatwierdzenie wyboru trybu udzielenia zamówienia – tryb podstawowy 
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym oraz treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, dla zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze 
powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszych” – oznaczenie sprawy Or.272.1.12.2021. 

Kopia wniosku Komisji Przetargowej stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie nowych lub głęboką modernizację 
istniejących przejść dla pieszych z dostosowaniem infrastruktury drogowej  
do standardów określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, ministerialnych wytycznych projektowania 
infrastruktury dla pieszych i ich oświetlenia oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu 
dostosowanej do zakresu poszczególnych opracowań.  
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Zamówienie jest podzielone na 6 części, z których każda zostanie rozpatrywana 
odrębnie.  

Termin wykonania zamówienia określono na 330 dni od daty zawarcia umowy  
dla każdego z zadań.  

Pan Burzyński poinformował, że jedno z tych zadań dotyczy wykonania sygnalizacji 
świetlnej trójbarwnej.  

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia 
na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 
swojej oferty wadium w wysokości 500,00 zł. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 15 października 2021 roku do godz. 9:00. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia 
zamówienia, treść SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu 
i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 1387/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
8 września 2021 r. 

18. Podjęcie decyzji w sprawie przydzielenia uczniowi z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego 4 godzin zajęć indywidualnych, realizowanych w SOSW w Koluszkach 
w roku szkolnym 2021/2022. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść wystąpienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach o przydzielenie uczniowi z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego 4 godzin zajęć indywidualnych, realizowanych w SOSW 
w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022. 

Wniosek został wystosowany w związku z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu  
o potrzebie kształcenia specjalnego 
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, część zajęć może 
byś prowadzona indywidualnie, jeżeli wymagają tego potrzeby ucznia. Dyrektor SOSW 
proponuje realizację 2 godzin z języka polskiego i 2 godzin z matematyki  
w wymiarze tygodniowym w roku szkolnym 2021/2022. Koszt przydzielenia uczniowi 
zajęć indywidualnych w takim wymiarze wyniesie 1 167,75 zł średniomiesięcznie. 

Pani Szelest zaproponowała, aby godziny zajęć indywidualnych przydzielono uczniowi 
wstępnie na pierwszy semestr, a następnie zweryfikować postępy i potrzeby ucznia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przydzieleniu uczniowi z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 4 godzin zajęć 
indywidualnych, realizowanych w SOSW w Koluszkach w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2021/2022. 

19. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia kucharki na czas długotrwałej nieobecności 
pracownika w SOSW w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść pisma Dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach o wyrażenie zgody na zatrudnienie od dnia  
27 września 2021 r. kucharki w stołówce Ośrodka, na czas długotrwałej nieobecności 
pracownika. Zatrudnienie nie będzie powodowało dodatkowych kosztów. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o zatrudnieniu 
kucharki na czas długotrwałej nieobecności pracownika w SOSW w Koluszkach. 

20. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 
Aneks podlegał zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli 
oraz przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi i uzyskał opinie pozytywne. 

W aneksie zostały uwzględnione oddziały Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej, Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, zajęcia 
rewalidacyjne oraz oddział przedszkolny, w którym jest 4 dzieci z niepełnosprawnością 
sprzężoną. 

W aneksie zaplanowano łącznie 661,3 godziny do realizacji przez całą szkołę, w tym 
17 godzin jako wakaty (w trakcie procedury opiniowania są aneksy do arkusza, 
rozdysponują te godziny na nauczycieli, którzy są w trakcie uzupełniania kwalifikacji  
lub oczekują na zgodę Kuratora). Liczba etatów administracji i obsługi pozostała  
na niezmienionym poziomie w stosunku do ubiegłego roku szkolnego, w ilości 9 etatów.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatrudnione są również osoby na stanowisku 
pomocy nauczyciela w wymiarze 2 i 7/8 etatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził aneks  
nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Koluszkach. 
Aneks obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Powiatu aneksu do arkusza organizacji  
roku szkolnego 2021/2022 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Koluszkach, Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego od dnia 1 września 2021 roku dla Pani 
Katarzyny Mrówki z tytułu pełnienia funkcji dyrektora tej szkoły. 

Pani Naczelnik przypomniała, że wysokość dodatków funkcyjnych jest uzależniona  
od liczby oddziałów, dlatego z uwagi na liczbę oddziałów w Ośrodku, Pani Katarzynie 
Mrówce przysługuje dodatek funkcyjny określony w przedziale do 14 oddziałów. 



str. 13 

 

Przypomniano wartość dodatku, która obowiązywała do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
i zaproponowano ustalenie dodatku w wysokości …………………. zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił wysokość dodatku 
funkcyjnego dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach  
i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu.  

22. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia stażysty do działu księgowości w Zespole Szkół  
nr 1 w Koluszkach, od dnia 4 października 2021 r. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść pisma Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach, który wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie do działu 
księgowości na 4-miesięczny staż osoby zarejestrowanej jako bezrobotna, od dnia  
4 października 2021 roku. 

Wystąpienie jest spowodowane przewidywaną długotrwałą nieobecnością pracownika 
zatrudnionego w dziale księgowości.  

Po odbyciu stażu wymogiem urzędu pracy jest zatrudnienie stażysty na umowę o pracę 
na co najmniej 1/2 etatu na okres 3 miesięcy. Koszt takiego zatrudnienia wyniesie 
5 487,70 zł brutto. 
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyjęciu stażysty do działu księgowości w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach, od dnia  
4 października 2021 r. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w konkursie 
o uzyskanie Akredytacji w ramach unijnego programu Erasmus+ na lata 2021 – 2027 
przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na złożenie wniosku w konkursie o uzyskanie Akredytacji w ramach unijnego programu 
Erasmus+ na lata 2021 – 2027 przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że od ubiegłego roku zmieniły się zasady ubiegania się 
o środki z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+ i obecnie akredytacja  
jest dominującą formą, która ma uprościć procedurę ubiegania się o przyznanie 
środków. Przy składaniu wniosku o akredytację opisywane mają być m. in. cele 
i założenia występowania o kolejne środki. Po uzyskaniu akredytacji, przy ubieganiu się 
o dofinansowanie projektu, składany będzie de facto tylko wniosek finansowy. 

W związku z powyższym, dla Dyrektora Waldemara Puczyńskiego niezbędne jest 
pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja)  
dotyczących uczestnictwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Programie Erasmus +, 
w tym do składania w imieniu i na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego oświadczeń 
woli i wiedzy dla Fundacji. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie 
wniosku w konkursie o uzyskanie Akredytacji w ramach unijnego programu Erasmus+ 
na lata 2021 – 2027 przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach i podjął  
w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu.  

24. Przedstawienie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach, o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021  
na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  
pn. „Poznaj Polskę”. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 
na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki 
pn. „Poznaj Polskę”. 
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Pani Naczelnik poinformowała, że w ramach ww. programu możliwe było pozyskanie 
środków finansowych, a po jej wyczerpaniu w ramach II tury dofinansowania 
przeznaczono kolejne 10 mln zł na realizację tego przedsięwzięcia. W dniu 28 września 
2021 r. umożliwiono ubieganie się o środki w II turze, jednak pula tych środków 
wyczerpała się z dniem 29 września 2021r.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora I LO w Koluszkach, jednak 
ze względu na brak możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z powodu 
wyczerpania się środków finansowych na ten cel, rozpatrywanie tego wniosku jest 
obecnie bezcelowe. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zakup witaczy promocyjnych. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zakup 6 szt. witaczy promocyjnych, które zostaną rozlokowane 
przy drogach powiatowych wjazdowych/wyjazdowych na terenie powiatu. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe do kwoty 35 000,00 zł na zakup witaczy promocyjnych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na promocję 
 Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zakup witaczy promocyjnych i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „XXV Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2021”. 
(referował p. Tobiasz Puchalski – Kierownik Referatu PPI) 

Pan Tobiasz Puchalski wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
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na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXV Koluszkowskiego 
Przeglądu Piosenki 2021”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, 
który odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.  
Jest to impreza odbywająca się cyklicznie. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe do kwoty 1 000,00 zł na zakup nagród dla zwycięzców w kategorii szkoły 
ponadpodstawowe i starsi oraz osób wyróżnionych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXV Koluszkowskiego 
Przeglądu Piosenki 2021” i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 26 
do protokołu.  

27. Przedstawienie decyzji Wójta Gminy Nowosolna zatwierdzającej podział części 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 47/1, położonej w miejscowości 
i obrębie ewidencyjnym Grabina, gmina Nowosolna (wydzielono m.in. działkę nr 47/6 
o powierzchni 0,0461 ha pod poszerzenie drogi powiatowej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Wójta Gminy Nowosolna zatwierdzającą podział części nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka nr 47/1, położonej w miejscowości i obrębie ewidencyjnym 
Grabina, gmina Nowosolna.  

W wyniku podziału została wydzielona m.in. działka nr 47/6 o powierzchni 0,0461 ha 
z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej – ul. Polna. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ww. działka 
przechodzi z mocy prawa na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem, 
w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna.  

Kopia decyzji Wójta Gminy Nowosolna, stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna, w terminie 14 dni 
licząc od dnia jej doręczenia.  

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Od ww. decyzji nie będzie składane odwołanie. 

28. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 263/3, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Zofiówka, gmina Tuszyn (wydzielono m.in. działkę nr 263/4 o powierzchni 0,0331 ha 
pod poszerzenie drogi powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą 
podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 263/3, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Zofiówka, gmina Tuszyn. 
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W wyniku podziału została wydzielona m.in. działka nr 263/4 o powierzchni 0,0331 ha 
pod poszerzenie drogi powiatowej – ul. Główna, która zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami przechodzi z mocy prawa na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna. 

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna, stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji,  
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.  

Od ww. decyzji nie będzie składane odwołanie. 

29. 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 zaakceptował pozytywnie przedłożony zakres planowanej inwestycji: 
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice – Łódź”. 

2) Zarząd Powiatu zdecydował o przydzieleniu uczniowi z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego 4 godzin zajęć indywidualnych, realizowanych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach w pierwszym semestrze roku szkolnego 
2021/2022. 

3) Zarząd Powiatu zdecydował o zatrudnieniu kucharki na czas długotrwałej nieobecności 
pracownika w SOSW w Koluszkach. 

4) Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2021/2022 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. 

5) Zarząd Powiatu zdecydował o przyjęciu stażysty do działu księgowości w Zespole Szkół 
nr 1 w Koluszkach, od dnia 4 października 2021 r. 

6) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021  
na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  
pn. „Poznaj Polskę”. 

7) Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi decyzjami:  

a) Wójta Gminy Nowosolna zatwierdzającej podział części nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 47/1, położonej w miejscowości i obrębie ewidencyjnym Grabina, 
gmina Nowosolna (wydzielono m.in. działkę nr 47/6 o powierzchni 0,0461 ha pod 
poszerzenie drogi powiatowej), 

b) Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej  
jako działka nr 263/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Zofiówka, gmina Tuszyn 
(wydzielono m.in. działkę nr 263/4 o powierzchni 0,0331 ha pod poszerzenie drogi 
powiatowej). 

8) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1403/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na rok 2021 – 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. 



str. 18 

 

b) Nr 1407/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 (dotyczy: KP PSP, I LO, 
ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, DDP, PCPR, PUP Łódź-Wschód) – 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 1405/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: 
ZS nr 1, ZS nr 2, PCPR) – 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. 

d) Nr 1406/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
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 X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 1407/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy ZS nr 1) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 
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 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. 

f) Nr 1408/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: I LO, PCPR) 
 – 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. 

g) Nr 1409/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia 
ruchomego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 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. 

h) Nr 1410/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego – 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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i) Nr 1411/2021 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze 
powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego  

PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy oraz uchwalenia 
regulaminu jej pracy – 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. 

j) Nr 1412/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Nakładka 
bitumiczna na drodze powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – 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. 

k) Nr 1413/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym  
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 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. 

l) Nr 1414/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa" – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 
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 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. 

m) Nr 1415/2021 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na 
obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 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. 

n) Nr 1416/2021 w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. Przyznano dodatek 
od dnia 1 września 2021 r. – 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. 

o) Nr 1417/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w konkursie 
o uzyskanie Akredytacji w ramach unijnego programu Erasmus+ na lata 2021 – 2027 
przez Dyrektora 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. 
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p) Nr 1418/2021 w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez zakup witaczy promocyjnych – 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. 

q) Nr 1419/2021 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „XXV Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2021” – 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  …………...……...………………….. 


