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PROTOKÓŁ NR 70/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 12 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej Opala 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 69/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, 
w którym zaproponowała dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2020 rok. 

Zaproponowano dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok oraz dokonanie zmian w planie dotacji celowych 
udzielanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku, przedstawionym 
w załączniku nr 2.1 do uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2020 rok. 
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Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu został przygotowany w związku 
z umieszczeniem dziecka pochodzącego z terenu powiatu łódzkiego wschodniego 
w interwencyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej w Gdańsku oraz ze względu  
na konieczność zabezpieczenia na ten cel środków w wysokości 334,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił  
w tej sprawie zastrzeżeń i podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad XVII Sesji 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zakończeniu obrad XVII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego posiedzenie 
Zarządu Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

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 2020 
(dotyczy jednostek: ZS nr 1, SOSW, DPS w Lisowicach). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego na rok 2020 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi  
w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego po stronie wydatków oraz dokonanie zmiany planów 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020  
w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków realizowanych przez: 

1) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach  

2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach; 

3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 

2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 
Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 
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3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 

4) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno – wychowawcze, rozdziału 85495 Pozostała działalność. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XVII/184/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 lutego 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie  
zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego na rok 2020 (dotyczy PCPR). 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany w planie 
finansowym na rok 2020 realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą zadań realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego w ramach wydatków bieżących w ramach działu 
855 Rodzina, rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Zaproponowane zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XVII/185/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 lutego 2020 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 
do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – 
przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – 
przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” oznaczenie 
sprawy Or.272.1.2.2020, wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 

1) wyboru trybu zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej  
niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w 2019 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie 
wykonawcy dla tego zadania.  

Pan Burzyński dodał, że Powiat Łódzki Wschodni uzyskał zgodę Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację tego zadania na przestrzeni 
2 lat, do 30 listopada 2021 roku. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch obiektów budowlanych (budynków) 
ze zmianą sposobu ich użytkowania zlokalizowanych na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 56 dz. 128/4 gmina Andrespol w ramach 
zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS 
w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”. 

Roboty budowlane w obiekcie nr 1 obejmują przebudowę wschodniej części pawilonu 
administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II. 

Roboty budowlane w obiekcie nr 2 obejmują przebudowę pałacyku z przeznaczeniem 
na Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach „Termomodernizacji Budynków DPS  
w powiecie łódzkim wschodnim” oraz „Dostosowania infrastruktury pomocy społecznej 
na potrzeby regionu”. 

 W ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości 
i rękojmi przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 15 października 2021 roku. 

Zamawiający określa w przedmiotowym postępowaniu wysokość wadium w kwocie 
20 000,00 zł. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 2 marca 2020 roku do godz. 10:00. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum 
Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze 
na potrzeby ŚDS i WTZ”. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu  
łódzkiego wschodniego i przechowywania na parkingu strzeżonym wykonawcy. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w dniu 1 kwietnia 2020 roku zakończy się 
umowa zawarta z dotychczasowym wykonawcą, który na zlecenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego wykonuje usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego i przechowywania na parkingu strzeżonym wykonawcy. 

W związku z obowiązkiem realizacji tego zadania na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, w ramach 
którego wpłynęły 2 oferty złożone przez następujących wykonawców: 

1) PHU „JANPOL” Jan Bandos z Tuszyna z następującymi stawkami opłat: 
a) 6,15 zł za usunięcie pojazdu (brutto), 
b) 18,45 zł za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym (brutto); 

2) PW MOTO-PLICH z Tomaszowa Mazowieckiego ze stawkami opłat: 
a) 6,09 zł za usunięcie pojazdu (brutto), 
b) 19,07 zł za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym (brutto). 

Biorąc pod uwagę proponowane stawki opłat, uwzględniając przyjęte w ramach 
niniejszego postępowania kryteria oceny ofert, Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo 
Handlowo – Usługowe „JANPOL” Jan Bandos, Kruszów, ul. Trybunalska 32, 95-080 
Tuszyn na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 
obejmującego gminy: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyn 
i przechowywania ich na parkingu strzeżonym Wykonawcy. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
ww. wykonawcy oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów 
z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i przechowywania na parkingu 
strzeżonym wykonawcy. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego  
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni”. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w imieniu Komisji 
Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka 
w gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni” – oznaczenie sprawy Or.272.1.3.2020, 
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 

1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka, 
Gmina Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni, zgodnie z treścią § 55 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków oraz z warunkami technicznymi zawierającymi 
szczegółowy opis prac, stanowiącymi załącznik do umowy. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały 
niezbędne do wykonywania umowy oraz poniesie koszty wszystkich czynności 
wymaganych przepisami prawa, w tym koszt ogłoszenia o wyłożeniu operatu  
opisowo –kartograficznego oraz wyłożenia projektu operatu opisowo– kartograficznego, 
do prawidłowego wykonania prac. Wykonawca odpowiada za zaniechania, czynności 
i prace wykonane przez podwykonawców, jak za własne. 

Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 23 listopada 2020 roku. 
Zamawiający określa wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 1 200,00 zł.  

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 24 lutego 2020 r. do godziny 10:00. 

Pan Naczelnik poinformował, że na realizację zamówienia przeznaczono 250 000 zł  
pozyskane z budżetu województwa łódzkiego i dodał, że modernizacja obrębów 
ewidencyjnych w innych gminach (Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn) 
planowana jest w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu 
utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka 
w gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych”. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w imieniu 
Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” – 
oznaczenie sprawy: Or.272.1.4.2020 z dnia 11.02.2020 r., wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

W związku z rozbieżnościami zaistniałymi w dokumentach dotyczących niniejszego 
postępowania w zakresie „zdolności technicznej i zdolności zawodowej”, 
zaproponowano dokonanie zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 508554-N-2020 
z dnia 5 lutego 2020 r.) oraz zmiany w treści SIWZ na zapis zgodny z warunkiem  
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i brzmiący: „Wykonawca 
wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 
co najmniej jedną usługę o wartości minimum 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące) 
polegającą na ustaleniu granic w trybie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  
oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia 
nieruchomości (Dz. U. z 1999 r., Nr 45, poz. 453) zakończonego decyzją administracyjną 
wraz z potwierdzeniem (referencji) realizacji roboty prawnej (mapy do uregulowania 
stanu prawnego).”. Zaproponowano również wydłużenie terminu składania i otwarcia 
ofert do dnia 21 lutego 2020 roku. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy 
do celów prawnych”. Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych 
w 2019 roku zamówieniach publicznych. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przypomniała, że zgodnie 
z art. 98 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawi zamówień publicznych, zamawiający 
sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazuje je Prezesowi 
Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego 
dotyczy sprawozdanie. 

Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat udzielonych w 2019 roku zamówień, 
których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro: 

– 5 postępowań na roboty budowlane na łączną kwotę 1 840 088,54 zł, 

– 3 postępowania na usługi na łączną kwotę 519 496,81 zł. 

W sprawozdaniu uwzględniono również zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro,  
o łącznej wartości 1 108 736,27 zł. 

Niniejsze sprawozdanie po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu zostanie przekazane 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
roczne sprawozdanie o udzielonych w 2019 roku zamówieniach publicznych i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 
ze środków PFRON projektu pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”, w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu 
pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Dofinansowanie ww. zadania ze środków PFRON nie może przekroczyć 55% kosztów 
całkowitych zadania, które wynoszą 16 328,18 zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 8 980,00 zł, natomiast  
na wymagany udział własny z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 
zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 7 348,18 zł. 
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Zadane zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Powiatu na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie 
wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Modernizacja łazienki 
w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”, w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 
do protokołu. 

Do podpisania ww. wniosku, upoważniono: 

1) Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego, 

2) Aleksandrę Balcerak – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 
ze środków PFRON projektu pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym  
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”, w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Budowa  
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”, 
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Dofinansowanie ww. zadania ze środków PFRON nie może przekroczyć 55 % kosztów 
całkowitych zadania, które wynoszą 257 035,49 zł. 

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 141 369,52 zł, 
natomiast na wymagany udział własny z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej 
115 665,97 zł. 

Zadane zostało zaplanowane do realizacji w budżecie Powiatu na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”, 
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 
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Do podpisania ww. wniosku upoważniono: 

1) Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego, 

2) Katarzynę Mrówkę – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Koluszkach. 

14. Zatwierdzenie aneksu nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020  
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 Zespołu Szkół nr 2 
w Koluszkach. 

Aneks dotyczy przyznania dla ucznia niepełnosprawnego ruchowo 2 godzin zajęć 
rewalidacyjnych tygodniowo, uwzględnionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
dla publicznych szkół. 

Koszt związany z tym aneksem do końca realizacji zajęć wyniesie 2 124 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 7 
do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

15. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest na wniosek rodzica dziecka wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu 
gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że jest to 36 dziecko, dla którego występowano  
o przyznanie tych zajęć. Koszt realizacji zajęć do końca roku szkolnego (do dnia  
26 czerwca 2020 r.) wyniesie 225 zł średniomiesięcznie. 

Pani Wicestarosta nadmieniła, że nie jest wskazane, aby dzieci z terenu powiatu miały 
ograniczony dostęp do korzystania z tego typu zajęć i jednocześnie wyraziła swoją 
opinię, że taka terapia jest skuteczna przy jej długoterminowym stosowaniu. 

Jednakże zasygnalizowała, aby z uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne  
SOSW w Koluszkach, przyznawać takie zajęcia kolejnym dzieciom w roku szkolnym 
2019/2020 tylko dla wniosków złożonych do końca pierwszego kwartału. 
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Pani Naczelnik przypomniała, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Koluszkach, który został wiodącym ośrodkiem koordynacyjno – rehabilitacyjno – 
opiekuńczym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego prowadzone są dodatkowe 
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu 
wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017 – 2021. 

Na realizację tego programu w 2020 roku w budżecie Powiatu zapisano 62 400,00 zł.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

16. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w sprawie  
wyrażenia zgody na podział na grupy klasy pierwszej w zawodzie technik mechatronik 
z przedmiotu: pracownia podstaw mechatroniki. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje dotyczące wymogu prowadzenia  
zajęć praktycznych w pracowniach do nauki zawodu.  

Jeśli chodzi o Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, w tym roku szkolnym w klasie pierwszej 
w zawodzie technik mechatronik jest 23 uczniów, podczas gdy w pracowni jest tylko 
7 stanowisk, w związku z tym istnieje konieczność podziału klasy na dwie grupy. 
Na każdym stanowisku może pracować dwóch uczniów. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że dyrektor ZS nr 2 dotychczas nie planował podziału 
na grupy na tych zajęciach, ponieważ zajęcia praktyczne były realizowane w drugim 
semestrze. Doświadczenie pokazuje, że z reguły w drugim semestrze zmniejszała się 
liczba uczniów w stosunku do tej z początku roku szkolnego. 

W tym roku szkolnym liczba uczniów nie uległa jednak zmniejszeniu i obecnie 
Dyrektor ZS nr 2 wystąpił z prośbą o dokonanie takiego podziału na grupy, wskazując 
na wymogi bezpieczeństwa oraz sposób organizacji pracy w pracowniach 
przedmiotowych. 

Dodatkowy koszt związany z podziałem na grupy wyniesie 1 155,94 zł za półrocze. 

Szczegółowe informacje przedstawiono w pismach wystosowanych przez Dyrektora 
ZS nr 2 w Koluszkach, których kopie stanowią załączniki nr. 16 – 17 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
pisma Dyrektora ZS nr 2 w Koluszkach w sprawie wyrażenia zgody na podział  
na grupy klasy pierwszej w zawodzie technik mechatronik z przedmiotu: pracownia 
podstaw mechatroniki. 
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17. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w 2019 roku po raz pierwszy dochody 
z usuwania pojazdów przewyższyły wydatki. Przyczyniły się do tego działania 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego od połowy 2019 roku,  
który spowodował usuwanie z drogi na wyznaczony przez Starostę Łódzkiego 
Wschodniego parking strzeżony pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 16 t. Wysokość pobieranych z tego tytułu opłat wynosi 1 150 zł. 

Pan Naczelnik zaznaczył, że Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność przepisów 
ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zapisu, zgodnie z którym samochód 
z parkingu wydaje się po uiszczeniu opłaty za jego przechowywanie – taki zapis 
stanowi zbytnie naruszenie prawa własności. 

 Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje na temat ilości orzeczeń 
wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach.  

Poinformowała, że na przestrzeni kilku lat ilość wydawanych orzeczeń kształtuje się 
na poziomie 80 – 90 sztuk rocznie. 

 Dyskutowano na temat zwiększonych kosztów, które nie są wyłącznie rezultatem 
wydawanych przez Poradnię orzeczeń, ale głównie wynikają ze zmian sposobu 
realizacji pomocy dla uczniów wymagających wsparcia i zmian przepisów 
dotyczących realizacji kształcenia specjalnego. 

 Między innymi dodatkowe koszty generuje zatrudnianie pomocy nauczyciela, 
ponieważ jest więcej takich etatów z powodu zwiększenia liczby dzieci 
niepełnosprawnych i wymagających wsparcia. 

 Pani Naczelnik dodała, że dodatkowo zostały zniesione minimalne liczebności 
uczniów o poszczególnych niepełnosprawnościach w oddziałach szkół specjalnych. 
Ze względu na rodzaje niepełnosprawności utrudnione są możliwości łączenia 
oddziałów.  

 Wszystkie te czynniki łącznie powodują zwiększenie kosztów kształcenia 
specjalnego. 

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

przed Sesją Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

po Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 7 do arkusza organizacji roku szkolnego 2019/2020  
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy klasy pierwszej w zawodzie technik 
mechatronik z przedmiotu: pracownia podstaw mechatroniki. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 641/2020 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 2020 (dotyczy 
jednostek: ZS nr 1, SOSW, DPS w Lisowicach) – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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2) Nr 642/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
na rok 2020 (dotyczy 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

3) Nr 643/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – 
przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

4) Nr 644/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na usługę usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego i przechowywania na parkingu strzeżonym wykonawcy 
 – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

5) Nr 645/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
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o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego 
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

6) Nr 646/2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

7) Nr 647/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych  
w 2019 roku zamówieniach publicznych – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

8) Nr 648/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 
ze środków PFRON projektu pn. „Modernizacja łazienki w budynku Poradni 
Psychologiczno  – Pedagogicznej w Koluszkach”, w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

9) Nr 649/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 
ze środków PFRON projektu pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym  
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”, w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 

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


