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PROTOKÓŁ NR 77/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 18 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 powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 r. 
oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie komisji 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2020 roku. 

Przedstawiono proponowany skład komisji: 

1) Przewodniczący – Zbigniew Burzyński; 

2) Z-ca Przewodniczącego – Krzysztof Pietrzko; 

3) Członek – Aleksandra Przybył; 

4) Członek – Sławomir Pawlicki; 

5) Sekretarz Komisji – Marek Kłos. 
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Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej powierzone zostanie  
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 nie zgłosił uwag  
i powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach 
powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na zawarcie umowy na wykonanie naprawy stalowych 
segmentowych barierek ochronnych U-12 oraz znaków drogowych. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki 
Wschodni naprawą stalowych segmentowych barierek ochronnych U-12 oraz znaków 
drogowych, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na odtworzenie elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaków na drodze powiatowej nr 2912 E 
w miejscowości Stróża gm. Andrespol zniszczonych i uszkodzonych na skutek kolizji 
drogowej. 

Pan Naczelnik dodał, że wystąpiono do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania 
w związku z uszkodzeniem tych barierek ochronnych. 

Kosztorys dla tego zadania sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
określa wartość planowanych prac na kwotę około 12 000 zł. 

Wystąpiono do potencjalnych wykonawców z zapytaniem o realizację tego zadania. 
W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zostały złożone 2 oferty z cenami: 9 011,60 zł 
i 12 200,00 zł. 

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe 
„BUD DROG” Koluszki ul. Zawiła 23, za cenę 9 011,60 zł brutto.  

W związku z tym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru oferty tego wykonawcy oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na zawarcie umowy na wykonanie naprawy stalowych segmentowych barierek 
ochronnych U-12 oraz znaków drogowych. 
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Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił 
zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i zatwierdził wybór oferty oraz wyraził zgodę 
na zawarcie umowy na zawarcie umowy na wykonanie naprawy stalowych 
segmentowych barierek ochronnych U-12 oraz znaków drogowych. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych  
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o ustalenie podziału środków finansowych  
przeznaczonych w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie został przedstawiony na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu w dniu 5 lutego 2020 roku, a następnie przekazany do zaopiniowania 
przez organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego. 

W 2020 roku na pomoc zdrowotną są przewidziane środki finansowe w wysokości 
8 141,00 zł, a pula tych środków została podzielona między szkoły/placówki podziałowi 
według następujących kryteriów: 

a) liczba nauczycieli pełnozatrudnionych i zatrudnionych na co najmniej 0,5 etatu 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki 
Wschodni, według stanu na dzień 30 września 2019 r. zawartego w bazie danych 
Systemu Informacji Oświatowej, 

b) liczba nauczycieli emerytów, rencistów oraz nauczycieli, którzy przeszli 
na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, uprawnionych do korzystania 
ze świadczeń socjalnych w 2020 roku w danej szkole i placówce oświatowej, 
według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. 

Pani Naczelnik poinformowała, że opinie wyrażone przez związki zawodowe: 
Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” są pozytywne, natomiast  
Forum Związków Zawodowych w ustawowym terminie 30 dni nie wyraziło opinii 
w przedmiotowej sprawie, co jest równoznaczne z rezygnacją z jej wydania. 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że biorąc pod uwagę środki finansowe 
zaplanowane w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok jest 8 141,00 zł, 
podzielone na szkoły w zależności od liczby nauczycieli i nauczycieli emerytów. 



4 

 

Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat wysokości środków finansowych, 
przypadających na każdą ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Łódzki Wschodni. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zgodnie  
z przedstawioną propozycją.  

Podjęta przez Zarząd Powiatu uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Treść przedmiotowej uchwały zostanie przekazana do szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, 
znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, położonej 
w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku  
z wystąpieniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze wystąpił  
z prośbą o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa 
o obwodzie pnia: 210 cm, znajdującego się na terenie działki nr 128/4, położonej 
w gminie Andrespol, obręb Wiśniowa Góra. 

Drzewo stanowi poważne zagrożenie podczas porywistych podmuchów wiatru,  
zagraża powaleniem lub odłamaniem gałęzi i uszkodzeniem budynku. 

Przedmiotowy wniosek został sformułowany w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
i pracowników DPS w Wiśniowej Górze. 

Kopia wniosku dyrektora DPS w Wiśniowej Górze, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił 
zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 
do protokołu. 

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

Niniejsza zgoda wydawana jest w związku z koniecznością wystąpienia do Wójta Gminy 
Andrespol z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzewa. 
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7. Przedstawienie decyzji Wojewody Łódzkiego o ustaleniu wysokości odszkodowania  
z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości położonej w obrębie Karpin,  
gminie Brójce, powiecie łódzkim wschodnim, oznaczonej jako działka nr 117/1  
o pow. 0,0030 ha, w łącznej kwocie 4 552,00 zł. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Wojewody Łódzkiego o ustaleniu wysokości 
odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości położonej 
w obrębie Karpin, gminie Brójce, powiecie łódzkim wschodnim, oznaczonej jako działka 
nr 117/1 o powierzchni 0,0030 ha. 
Kopia decyzji Wojewody Łódzkiego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wojewoda Łódzki orzekł o ustaleniu odszkodowania w łącznej kwocie 4 552,00 zł,  
która obejmuje: wartość gruntu działki nr 117/1 w kwocie 753,00 zł, wartość naniesień 
budowlanych na działce gruntu nr 117/1 w kwocie 3 817,00 zł. 

Pan Naczelnik dodał, że przedmiotowa działka gruntu powstała z podziału działki nr 117.  

Podział nieruchomości nastąpił na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej  
Nr 713 od km 19+605 do km 22+365 w miejscowości Kurowice i Karpin, gm. Brójce, 
powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd”.  
Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Pan Biliński dodał, że dla przedmiotowej nieruchomości został sporządzony operat 
szacunkowy wyceny nieruchomości, w którym wartość nieruchomości została określona 
na poziomie zbliżonym do kwoty przyznanego odszkodowania. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra 
Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia 
jej doręczenia. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych na realizację w 2020 roku przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach działań 
określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 
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Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu poinformowała, że w związku 
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  
zostały odwołane obchody XIII Święta Powiatu, z tej przyczyny zostały przygotowane 
projekty uchwał Zarządu Powiatu, związane z wydarzeniami towarzyszącymi tym 
obchodom. 

Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na dokonanie zmian w uchwale Nr 664/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację 
w 2020 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu  
łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach działań określonych w Powiatowym 
Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Proponowane zmiany polegają na: 

1) zmniejszeniu kwoty, jaka została przeznaczona na realizację działań przez  
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach, do kwoty 1 300,00 zł, w związku z odwołaniem jednego 
z konkursów, 

2) zmianie załącznika do uchwały, poprzez aktualizację wykazu działań prowadzonych 
przez Komendę – w związku z odwołaniem organizacji w dniu 20 marca 2020 r. 
eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na terenie  
KP PSP w Koluszkach przy ul. Słowackiego nr 28. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała zawiera uzasadnienie, w którym powołano się na obecną sytuację w kraju.  

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na objęcie 
honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji 
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” dla uczniów szkół z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego, Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o uchylenie uchwały Nr 665/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem 
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkół 
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z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na terenie KP PSP 
w Koluszkach przy ul. Słowackiego nr 28 miały się odbyć w dniu 20 marca 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił 
zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 
do protokołu. 

Uchwała zawiera uzasadnienie, w którym powołano się na obecną sytuację w kraju.  

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzenia organizowanego 
w ramach obchodów XIII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 r. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego, Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o uchylenie uchwały Nr 666/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez 
Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzenia organizowanego w ramach obchodów 
XIII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku. 

Dotyczy to organizacji „XXIII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora 2020”, 
zaplanowanego na dzień 25 kwietnia 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała zawiera uzasadnienie, w którym powołano się na obecną sytuację w kraju.  

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o współorganizacji „Światowego, 
Europejskiego Dnia Inwalidy” dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego, Pani Marta Stasiak wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
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o uchylenie uchwały Nr 673/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie współorganizacji „Światowego, Europejskiego 
Dnia Inwalidy” dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. 

Wydarzenie miało się odbyć w dniu 30 kwietnia 2020 r. w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił 
zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 
do protokołu. 

Uchwała zawiera uzasadnienie, w którym powołano się na obecną sytuację w kraju.  

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ, na prośbę Pani Ewy Gładysz  
– Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego przedstawił informacje na temat 
planowanych do ogłoszenia w najbliższym czasie postępowań przetargowych. 

W odniesieniu do zadania: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 
nr 2927E Wardzyn – Pałczew", Pan Naczelnik poinformował, że kosztorys 
inwestorski, który opiewa na kwotę 606 000 zł został sporządzony na realizację 
całego odcinka 600 mb. Przewidziano na ten cel kwotę 600 tys. zł, w tym kwota 
300 000,00 zł z budżetu Powiatu oraz 300 000,00 zł jako środki do pozyskania 
z budżetu Gminy Brójce (pomoc finansowa). 

Pan Burzyński dodał, że dotychczas brak jest informacji na temat możliwości 
pozyskania dofinansowania na modernizację dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W odniesieniu do zadania: „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce  
gm. Andrespol", Pan Burzyński nadmienił, że zostały złożone oferty na wykonanie 
tego zadania, spośród których najtańsza oferta zawiera cenę około 83 tys. zł, 
podczas gdy w budżecie Powiatu są przewidziane na ten cel środki w wysokości 
90 tys. zł. 

Ponadto w przypadku połowy postępowań przetargowych dotyczących projektów, 
zostały już zawarte umowy i pozostało zadanie: „Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 3313E w Kruszowie" w zakresie którego wystąpiono do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wskazanie warunków włączenia do drogi 
krajowej nr 12. 

W odniesieniu do zadania: „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej 
od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa" Pan Burzyński nadmienił, że zostało 
ono zlecone i jest realizowane. 
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Ponadto pozostaje do zlecenia wykonania zadania: „Budowa chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i ul. Górnej w gm. Brójce". 

Pani Wicestarosta poinformowała o Sesji Rady Gminy Brójce zwołanej w trybie 
nadzwyczajnym. Zostanie uzgodnione czy Gmina zamierza wprowadzić ww. zadanie 
do budżetu na 2020 rok. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w dniu 30 listopada 2019 r. Wojewoda 
Łódzki złożył do Premiera RP listę propozycji zadań do dofinansowania  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dodał, że w ustawie o Funduszu Dróg 
Samorządowych brak jest wskazanego terminu zatwierdzenia tej listy. 

Pan Naczelnik poinformował, że Wydział RGRiOŚ jest gotowy do wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zadaniu gdy tylko 
znajdzie się zabezpieczenie finansowe na jego realizację. 

Dyskutowano na temat braku nowych informacji na ten temat możliwości realizacji 
zadań: 

– „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi 
powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem"; 

– „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E 
pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki". 

 Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS przedstawiła informacje  
na temat sposobu odbywania się nauki, w związku z zawieszeniem zajęć  
w szkołach i placówkach na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej 
wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że nauka odbywa się za pośrednictwem portalu LIBRUS, 
dzięki któremu uczniom przesyłane są materiały do nauki i prace do wykonania. 

Dotychczas w przepisach nie ma uregulowań dotyczących pracy online z uczniem. 

Istnieją możliwości korzystania z pomocy naukowych w wersji elektronicznej,  
ale brak jest unormowań w tym zakresie. Nauka odbywa się na miarę możliwości 
uczniów i nauczycieli, którzy dążą do tego, aby zrealizować program zajęć. 

Pani Wicestarosta poinformowała, że Wojewoda Łódzki przesłał wytyczne 
kierowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, dotyczące pracy nauczycieli i kadry 
administracyjnej (informacje zamieszczone są na stronie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej), które zostały przekazane dyrektorom szkół. 
Dodała, że do szkół zostały dostarczone płyny do dezynfekcji.  

Pani Naczelnik poinformowała, że Wydział EiSS sprawdza najnowsze doniesienia 
związane z sytuacją w kraju i na bieżąco informuje dyrektorów szkół o decyzjach 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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 Pani Małgorzata Szelest odniosła się do planowanego podpisania umowy  
dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. 
systemu VEdukacja Nabór Szkoły Ponadpodstawowe umożliwiającego 
przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

W obecnej sytuacji ryzykownym byłoby zawarcie takiej umowy, w związku 
z niepewnym terminem naboru do szkół. Decyzja w przedmiotowej sprawie  
zostanie zawieszona do czasu uzyskania informacji z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 

 Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje na temat sposobu odbywania się 
nauki, w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i placówkach na podstawie 
decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że nauka odbywa się za pośrednictwem portalu LIBRUS, 
dzięki któremu uczniom przesyłane są materiały do nauki i prace do wykonania. 

Dotychczas w przepisach nie ma uregulowań dotyczących pracy online z uczniem. 

Istnieją możliwości korzystania z pomocy naukowych w wersji elektronicznej,  
ale brak jest unormowań w tym zakresie. Nauka odbywa się na miarę możliwości 
uczniów i nauczycieli, którzy dążą do tego, aby zrealizować program zajęć. 

Pani Wicestarosta poinformowała, że Wojewoda Łódzki przesłał wytyczne 
kierowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, dotyczące pracy nauczycieli i kadry 
administracyjnej (informacje zamieszczone są na stronie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej), które zostały przekazane dyrektorom szkół. 
Dodała, że do szkół zostały dostarczone płyny do dezynfekcji.  

Pani Naczelnik poinformowała, że Wydział EiSS sprawdza najnowsze doniesienia 
związane z sytuacją w kraju i na bieżąco informuje dyrektorów szkół o decyzjach 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 Pani Wicestarosta poinformowała o konsultacjach z radcą prawnym Starostwa 
Powiatowego w Łodzi – Panem Jerzym Genslerem, dotyczących możliwości 
przeprowadzenia Sesji Rady Powiatu za pośrednictwem wideokonferencji  
lub innej metody umożliwiającej połączenie online, gdyby zaistniała taka potrzeba. 

Obecnie w Statucie Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie ma regulacji dotyczących 
takiego trybu prac, ale prowadzenie obrad z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość byłoby optymalne w sytuacji 
rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Łódzkiego o ustaleniu wysokości 
odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości położonej 
w obrębie Karpin, gminie Brójce, powiecie łódzkim wschodnim, oznaczonej jako działka 
nr 117/1 o pow. 0,0030 ha, w łącznej kwocie 4 552,00 zł. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 689/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 r. 
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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 690/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na zawarcie umowy na wykonanie naprawy stalowych 
segmentowych barierek ochronnych U-12 oraz znaków drogowych – 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. 

3) Nr 691/2020 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 692/2020 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, 
znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, położonej 
w gm. Andrespol, obręb Wiśniowa Góra – 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. 

5) Nr 693/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na realizację w 2020 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach działań 
określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

6) Nr 694/2020 w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na objęcie 
honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji 
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkół z terenu powiatu łódzkiego wschodniego  
 – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 695/2020 w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzenia organizowanego 
w ramach obchodów XIII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 696/2020 w sprawie uchylenia uchwały o współorganizacji „Światowego, 
Europejskiego Dnia Inwalidy” dla mieszkańców 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 - - - 

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    …………...………………….. 


