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PROTOKÓŁ NR 183/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 9 lutego 2022 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 Nr 182/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie  
w okresie od dnia 9 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. usługi polegającej  
na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom 
zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referował p. Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu ZKiB) 

Pan Arkadiusz Niecka – Kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy  
z Jerzym Zawadzkim prowadzącym działalność pod firmą „Praktyka Sądowo – Lekarska 
KORONER Jerzy Zawadzki”, 91-337 Łódź, ul. Grunwaldzka 49, określającej warunki 
realizacji zadania pn. „Świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu  
i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego”. 

Wskazany podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach prowadzonego 
postępowania i zaproponował wykonanie tej usługi za cenę 1200 zł za każdorazowe 
stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu. 
Zaproponowano zawarcie umowy na świadczenie tej usługi na okres od dnia 9 lutego 
2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  

Na realizację tego zadania, w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok 
zostały zabezpieczone środki finansowe, Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 
75095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie umowy na świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu  
i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego, zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

Do zawarcia umowy upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego, 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska, przestawił wniosek Komisji Przetargowej powołanej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego  
w 2022 r., o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” – oznaczenie sprawy Or.272.1.3.2022. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że przedmiotowe zadanie jest realizowane bezskutecznie  
od 2020 roku. W 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie 
fragmentu około 500 m ciągu pieszo – jezdnego wraz z przeprowadzeniem przez most 
na rzece Moszczenica i realizację przepustu na tej rzece, pozwalającego na ułożenie 
ścieżki rowerowej.  

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w 2021 roku podejmowano rozmowy 
z firmą wykonawczą, która zadeklarowała chęć dokończenia tego zadania, w trakcie 
prowadzonego postępowania składała wiele różnych zapytań, ale w efekcie nie złożyła 
oferty na wykonanie tego zadania. Inny wykonawca, który realizował ścieżkę rowerową 
w tej drodze na odcinku około 3km (z wyłączeniem części około 500 m, w której znajduje 
się obiekt mostowy) również nie przystąpił do udziału w postępowaniu. 

W związku z tym, że do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego przez 
zamawiającego, nie złożono żadnej oferty i nie wpłynęło żadne wadium, dlatego  
nie jest możliwe udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego postępowania  
i zaproponowano jego unieważnienie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Dodatkowo Pan Naczelnik poinformował, że aby doprowadzić do realizacji 
przedmiotowego zamówienia podjęto również rozmowy z firmą: Pracownia Usług 
Projektowo Budowlanych „Tomex” Tomasz Zakrzewski, z Łodzi, która w 2019 r.  
na zlecenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wykonała zadanie pn. „Przebudowa 
obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” i należycie 
wywiązała się z umowy. Firma specjalizuje się w tego typu pracach. Przedstawiciele 
tej firmy wstępnie zapoznali się z dokumentacją projektową dla zamówienia publicznego 
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pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” i uznali, że gdyby to zadanie było rozdzielone na roboty mostowe 
i roboty drogowe, wówczas są gotowi złożyć ofertę w ponownym postępowaniu,  
w zakresie realizacji części mostowej. 

Pan Zbigniew Burzyński podkreślił, że ze względu na trudne i skomplikowane warunki 
gruntowo-wodne, przy realizacji tego zadania należy brać pod uwagę możliwość 
zastosowania rozwiązań, których nie przewiduje dokumentacja projektowa, niemniej, 
firma „Tomex” wstępnie deklaruje, że podejmie się wykonania tego zadania,  
pod warunkiem, że termin zakończenia robót zostanie wyznaczony do końca listopada 
2022 roku. 
W związku z tym, w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania 
w ramach ww. zadania dla części „mostowej”, natomiast dla części „drogowej” zadanie 
zostanie zlecone w ramach osobnego postępowania, aby mogło zostać zakończone 
do końca 2022 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu unieważnił przedmiotowe 
postępowanie i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych 
w 2021 roku zamówieniach. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wystąpiła do Zarządu  
Powiatu z prośbą o zatwierdzenie rocznego sprawozdania o udzielonych w 2021 roku 
zamówieniach. Na podstawie art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek sporządzenia rocznego 
sprawozdania o udzielonych zamówieniach, w tym o zamówieniach wyłączonych  
na podstawie niniejszego działu rozdziału 1 oddziału 2, zamówieniach klasycznych, 
których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, a także o zamówieniach sektorowych 
oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość 
jest mniejsza niż progi unijne. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego 
po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat ilości udzielonych zamówień (w ramach 
robót budowlanych i usług). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
roczne sprawozdanie o udzielonych w 2021 roku zamówieniach i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia podziału środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej w 2022 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia podziału środków finansowych 



str. 4 

 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 
w 2022 roku. 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1952 r. Karta nauczyciela, takie środki muszą  
zostać zapewnione w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok,  
ponieważ zgodnie z art. 72 ww. ustawy, niezależnie od przysługującego nauczycielowi  
i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy 
prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe  
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy  
oraz warunki i sposób ich przyznawania).  
W związku z tym, zaproponowano przeznaczenie na ten cel kwoty 9 337,00 zł  
na 2022 rok w podziale na 206 nauczycieli pełnozatrudnionych i zatrudnionych  
na co najmniej 0,5 etatu, wg stanu na dzień 30 września 2021 r. oraz nauczycieli 
emerytów, rencistów, a także nauczycieli, którzy przeszli na nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne, wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. 

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
do treści przedłożonego projektu uchwały. Projekt uchwały zostanie przekazany  
do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego 
Programu Erasmus + przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała o wystąpieniu Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach o udzielenie Mu pełnomocnictwa i wyrażenie zgody na złożenie wniosku  
w ramach unijnego Programu Erasmus+. Pani Naczelnik przypomniała, że od 2021 roku 
istnieje możliwość ubiegania się o akredytację na składanie wniosków, co stwarza 
możliwość dostępu do środków finansowych na ten cel na preferencyjnych warunkach. 
Ponieważ ZS nr 1 w Koluszkach nie uzyskał akredytacji, dlatego konieczne jest 
występowanie o przyznanie środków w dotychczasowym trybie. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że wzorem lat poprzednich, Dyrektor ZS nr 1 
w Koluszkach proponuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Ticket to the 
future – praktyki zawodowe w Grecji”, planowanego do realizacji w okresie od dnia  
31 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w ramach unijnego Programu Erasmus+, 
który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. 
Planowane jest uzyskanie wsparcia dla 30 uczniów tej Szkoły, kształcących się  
w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, mechanik pojazdów 
samochodowych. 
Szacowana wartość projektu wynosi 57 230 euro. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na złożenie wniosku w ramach unijnego Programu Erasmus + przez Dyrektora Zespołu 
Szkół nr 1 w Koluszkach i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8  
do protokołu.  
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9. Uzgodnienie zakresu i czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie uzgodnień 
dotyczących zakresu i czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach. 
W związku z wydanym orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczennicy 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, zaproponowano, 
aby nauczanie indywidualne ze względu na trwającą pandemię było prowadzone  
w trybie zdalnym w wymiarze 13,5 godziny tygodniowo w okresie od dnia 28 lutego 
2022 r. do dnia 24 czerwca 2022 r. 
Kopia pisma Dyrektora I LO w Koluszkach stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu uzgodnił zakres i czas 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania dla uczennicy I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  
na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, w tym: 
a) zatwierdzenie oferty edukacyjnej, 
b) uzgodnienie formy prowadzenia tego postępowania. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie decyzji  
w sprawie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023  
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni. 

Pani Naczelnik przedstawiła ofertę edukacyjną poszczególnych Szkół: 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach zaproponowano 
prowadzenie naboru do 4 oddziałów klas pierwszych, z rozszerzonym programem 
nauczania w ramach następujących przedmiotów: 

 klasa 1A: jęz. angielski, matematyka, informatyka lub fizyka – klasa łączona, 

 klasa 1B: biologia, chemia, jęz. angielski, 

 klasa 1C: jęz. polski, historia, jęz. angielski, 

 klasa 1D: jęz. angielski, geografia, matematyka. 

W Technikum nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach 
zaproponowano prowadzenie naboru do 2 oddziałów klas pierwszych, łączonych  
w zawodach: 

 klasa I TE – technik elektryk i klasa I TI – technik informatyk, 

 klasa I TM – technik mechanik i klasa I TPS – technik pojazdów samochodowych.  

W Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach 
zaproponowano prowadzenie naboru do klas pierwszych, w trzech zawodach: 

 klasa 1mm – mechanik-monter maszyn i urządzeń, 

http://www.zsp1koluszki.pl/technikum-nr-1/technik-elektryk
http://www.zsp1koluszki.pl/technikum-nr-1/technik-informatyk
http://www.zsp1koluszki.pl/technikum-nr-1/technik-mechanik
http://www.zsp1koluszki.pl/technikum-nr-1/technik-pojazdow-samochodowych
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 klasa 1m – mechanik pojazdów samochodowych, 

 klasa 1w wielozawodowa. 

W Technikum nr 2 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
zaproponowano prowadzenie naboru do 3 oddziałów klas pierwszych, w zawodach: 

 technik logistyk, 

 technik mechatronik i technik automatyk. 

W II Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
zaproponowano 1 oddział łączony: grupa policyjna (rozszerzenia z przedmiotów 
nauczania: jęz. angielski, historia, geografia) i grupa pożarnicza (rozszerzone przedmioty 
nauczania: jęz. angielski, geografia, chemia). Ponadto, zamiast jednego z dodatkowych 
języków obcych (jęz. rosyjskiego), proponuje się jęz. hiszpański. 

Zaproponowano, aby rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, była prowadzona 
w formie elektronicznej, tak jak dotychczas. 

Dokonano wyboru oferty firmy VULCAN sp. z o.o. z Wrocławia, która oferuje 
najkorzystniejsze warunki na rynku tego typu usług. Koszt realizacji procesu 
rekrutacyjnego przez tę firmę wyniesie 6 262 zł (dla porównania, „konkurencyjna” 
firma Asseco może przeprowadzić ten proces za 14 tys. zł). 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o zatwierdzenie oferty edukacyjnej proponowanej przez Dyrektorów 
Szkół oraz wyrażenie zgody na prowadzenie naboru w formie elektronicznej. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął decyzję  
w sprawie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023  
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, w tym zatwierdził ofertę edukacyjną i uzgodnił formę prowadzenia naboru. 

11. Przedstawienie decyzji Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu projektu podziału 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/3 w miejscowości Wódka, obrębie 
ew. Kopanka, gminie Nowosolna (w wyniku podziału wydzielono m.in. działkę nr 52/5 
o pow. 0,0466 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi publicznej – drogi powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
przedstawił treść decyzji Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu projektu podziału 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/3 w miejscowości Wódka, obrębie 
ew. Kopanka, gminie Nowosolna. 

W wyniku podziału wydzielono m.in. działkę nr 52/5 o powierzchni 0,0466 ha 
przeznaczoną pod poszerzenie drogi publicznej – drogi powiatowej. 

Kopia decyzji Wójta Gminy Nowosolna stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu stwierdził, że nie będzie 
składane odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Łodzi. 
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12. Przedstawienie zawiadomienia o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 
dotyczącej ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii przedstawił 
zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej 
ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Poinformował, 
że wyznaczenie nowego terminu jest konieczne ze względu na skomplikowany 
rodzaj sprawy oraz trwające prace wyjaśniające prowadzone przez biegłego w sprawie 
(geodetę uprawnionego). Zawiadomienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pan Naczelnik przedstawił zagadnienia dotyczące tej sprawy. Nadmienił, że w 2011 r. 
w dawnym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
została przyjęta mapa do celów prawnych, obejmująca nieruchomość położoną 
w Nowym Bedoniu. Mapa stanowiła „rozliczenie” powierzchni nieruchomości,  
zapisanej w księdze wieczystej osoby fizycznej. Z mapy wynika, że część tej 
nieruchomości obejmuje również działki drogowe, które należą do własności Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (działka nr 68/3) i Gminy Andrespol (działki nr: 68/4 i 447/7). 

Pan Kotynia poinformował, że od 2017 roku prowadzone jest w tej sprawie 
postępowanie administracyjne, które było zawieszone z powodu śmierci jednej ze stron. 
Po wydaniu orzeczenia w związku z postępowaniem spadkowym, wznowiono 
postępowanie administracyjne. Przedmiotowa mapa wg prawników Wydziału GiK 
i wg Gminy Andrespol nie jest wykonana w sposób rzetelny przez geodetę. 
Mapa obrazuje powierzchnię nieruchomości, która była obliczona w latach 
siedemdziesiątych XX wieku oraz brakującą powierzchnię nieruchomości (powierzchnia 
działki osoby fizycznej jest mniejsza niż powierzchnia nieruchomości w księdze 
wieczystej) i że działka znajduje się w części dróg. Ujawnienie tego operatu w ewidencji 
gruntów i budynków powoduje, że działki drogowe będą miały nieuregulowany 
stan prawny, gdyż w ewidencji gruntów zostanie wydzielona działka „podwójnie 
hipotekowana”, czyli działka, na której są prowadzone dwie księgi wieczyste. 
Operat geodezyjny przyjęty do zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinien zostać 
ujawniony w ewidencji gruntów, nie mniej, aby uniknąć ujawniania błędnego operatu 
zlecono biegłemu geodecie sporządzenie opinii dotyczącej prawidłowości wykonania  
tej mapy. Geodeta dokonał analizy dokumentacji i sporządził operat ewidencji gruntów, 
wykazał również, że części nieruchomości w obszarze dróg zajmują mniejszą 
powierzchnię, niż powierzchnia wykazana w operacie z 2011 roku. 

Dodatkowo pozyskano od Gminy Andrespol informacje, że w latach siedemdziesiątych 
była sporządzona mapa zasadnicza dla Nowego Bedonia, która pokazuje granice  
tej nieruchomości. Pan Naczelnik Kotynia nadmienił, że nie posiadamy takiej mapy  
w zasobach, ponieważ w latach osiemdziesiątych została założona nowa mapa 
zasadnicza dla Nowego Bedonia. Dodał, że biegły (uprawniony geodeta) w ramach 
zawartej umowy ma obowiązek składania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień dotyczących 
opracowanej dokumentacji.  
W związku z tym wyznaczono nowy termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, do dnia 
28 lutego 2022 roku. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych 
na rok 2022 (dotyczy jednostki: PPP). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach na rok 2022 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 
i rozdziału 85495 Pozostała działalność. 
Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 12 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu etatów w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi na rok 2022. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter–Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały 
Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia rocznego planu etatów w Starostwie  
Powiatowym w Łodzi na rok 2022. 

Zaproponowano ustalenie ilości etatów na poziomie 129,2 etatu, co stanowi  
zwiększenie o 1 etat, w porównaniu do ostatnio akceptowanego planu etatów. 

Zmiana w tym zakresie wynika z konieczności zatrudnienia audytora wewnętrznego  
na samodzielnym stanowisku w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w związku  
z przekroczeniem wielkości budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok  
ponad kwotę 100 milionów złotych. 
Stanowisko audytora wewnętrznego jest ujęte w Regulaminie Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi i w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego 
w Łodzi i należy tylko przypisać do niego wymiar etatu. 
Dotychczas audyt wewnętrzny w Powiecie Łódzkim Wschodnim był prowadzony 
przez usługodawcę, natomiast zgodnie z przepisem art. 278 ust. 3 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „w jednostkach samorządu terytorialnego 
audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale 
budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów  
oraz kwota wydatków i rozchodów” jest niższa niż 100.000 tys. zł.”. W związku z tym, 
konieczne jest zatrudnienie osoby na stanowisku audytora wewnętrznego i jego 
uwzględnienie w planie etatów. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił roczny  
plan etatów w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2022, zgodnie z przedstawioną 
propozycją i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu.  
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15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pan Bogusław Biliński poinformował, że w 2021 roku na wniosek Polskich Kolei 
Państwowych Spółka Akcyjna, Wójt Gminy Andrespol dokonał podziału 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24/1 o powierzchni 9,9284 ha 
zlokalizowanej przy drodze powiatowej ul. Brzezińskiej w Andrespolu. 
W wyniku podziału wydzielono m.in. działkę nr 24/3 o powierzchni 0,0461 ha 
z przeznaczeniem pod drogę publiczną. Ww. działka przeszła z mocy prawa  
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
Na tej podstawie Powiat Łódzki Wschodni będzie zobowiązany do wypłaty 
odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego, które przeszło na własność 
Powiatu i przysługiwało Polskim Kolejom Państwowym Spółka Akcyjna. 

Kopia decyzji Wójta Gminy Andrespol, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Pan Naczelnik nadmienił, że na tę okoliczność opracowano operat szacunkowy 
wyceny nieruchomości, przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.  

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna wystąpiły z wnioskiem o ustalenie 
wysokości i wypłatę odszkodowania, załączając jednocześnie protokół uzgodnień,  
w którym za działkę nr 24/3 o pow. 0,461 ha wraz z naniesieniami PKP S.A. oczekuje 
odszkodowania w wysokości 11 532 zł.  
W związku z tym, że zgłoszone roszczenie nie jest wygórowane, Pan Biliński 
zaproponował, aby Zarząd zaakceptował kwotę odszkodowania na rzecz PKP S.A.  
za przedmiotową nieruchomość. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na wypłatę odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego dla Polskich  
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, za działkę nr 24/3 o powierzchni 0,0461 ha, 
położoną w gminie Andrespol, zajętą i wykorzystywaną jako droga, w ciągu 
drogi powiatowej ul. Brzezińskiej, wydzieloną na podstawie decyzji Wójta Gminy 
Andrespol. 

2) Pani Skarbnik przedstawiła informację o darowiznach otrzymanych przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w IV kwartale 2021 r.  

Na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przekazano darowizny 
rzeczowe o wartości 30 606,03 zł. 

Na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach przekazano darowizny  
rzeczowe o wartości 18 259,99 zł. 

Na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach przekazano darowizny pieniężne 
na kwotę 8 157,34 zł i darowizny rzeczowe o wartości 1 410,00 zł. 
Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w przedłożonym zestawieniu, 
które stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią projektu uchwały w sprawie ustalenia  
podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej w 2022 roku i nie zgłosił do niego uwag. Projekt 
zostanie przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

2) Zarząd Powiatu uzgodnił zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania  
dla ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. 

3) Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni, w tym: 
a) zatwierdził ofertę edukacyjną, 
b) uzgodnił formę prowadzenia tego postępowania. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią decyzji Wójta Gminy Nowosolna o zatwierdzeniu 
projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/3 w miejscowości 
Wódka, obrębie ew. Kopanka, gminie Nowosolna (w wyniku podziału wydzielono  
m.in. działkę nr 52/5 o pow. 0,0466 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi publicznej – 
drogi powiatowej). Zarząd stwierdził, że nie będzie składane odwołanie od niniejszej 
decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

5) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za prawo użytkowania 
wieczystego dla Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna za działkę nr 24/3  
o powierzchni 0,0461 ha, położoną w gminie Andrespol, zajętą i wykorzystywaną  
jako droga, w ciągu drogi powiatowej ul. Brzezińskiej, wydzieloną na podstawie decyzji 
Wójta Gminy Andrespol. 

6) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1645/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie  
w okresie od dnia 9 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. usługi polegającej  
na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom 
zmarłym na terenie 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. 

b) Nr 1646/2022 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej  
nr 1150E w gminie Nowosolna” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
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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 1647/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych 
w 2021 roku zamówieniach – 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 1648/2022 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w ramach unijnego 
Programu Erasmus +  przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta 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 1649/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2022 (dotyczy jednostki: PPP) – 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. 

f) Nr 1650/2022 w sprawie ustalenia rocznego planu etatów w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi na rok 2022 – 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. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


