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PROTOKÓŁ NR 75/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 11 marca 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć przez dyrektorów 
placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na wniosek 
dyrektorów 2 placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć przez dyrektorów 
tych placówek, w dniach: 12 – 25 marca 2020 r. 

Wnioski w tej sprawie złożyli: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Koluszkach oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Wystąpienia dyrektorów w tej sprawie są związane z decyzją Ministra Edukacji 
Narodowej wynikającą, z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa, o zawieszeniu zajęć w pozostałych szkołach i placówkach (z wyjątkiem 
m.in. Specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych i poradni psychologiczno-
pedagogicznych) w dniach: 12 – 25 marca 2020 r. 

Kopia wniosku dyrektora SOSW w Koluszkach stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Kopia wniosku dyrektora PPP w Koluszkach stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Pani Naczelnik nadmieniła, że zgodnie z ww. decyzją MEN funkcjonowanie jednostek 
systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie 
przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą 
prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.  

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół (w tym szkół dla dorosłych) i placówek 
oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

– poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

– specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

– młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, 

– przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, 

– szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 

– szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor, za zgodą 
organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

Mając na względzie fakt, że szkoły będą nieczynne, w trosce o dobro dzieci 
korzystających z usług PPP w Koluszkach i SOSW w Koluszkach, zaproponowano, aby 
również w tych placówkach zostały zawieszone zajęcia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawieszenie zajęć przez dyrektorów placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Dyskutowano na temat sytuacji w Polsce i na świecie w związku z występowaniem 
i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  
SARS-CoV-2. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu podjął następującą uchwałę: 

1) Nr 687/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć przez dyrektorów 
placówek prowadzonych przez 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 


