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PROTOKÓŁ NR 79/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 1 kwietnia 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 protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujące protokoły z posiedzeń Zarządu 
Powiatu: nr 74/20, 75/20, nr 76/20, nr 77/20, nr 78/20. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie 
planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 3 432,00 zł w zakresie zadań 
zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 
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Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.40.2020 z dnia 24 marca 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR) 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 709/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 kwietnia  
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów oraz dokonanie zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 
i zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.40.2020 
z dnia 24 marca 2020 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji 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 zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (rozwiązanie rezerwy celowej na wniosek Kierownika Referatu ZKiB). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań 
własnych. 
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Proponowane zmiany dotyczą rozwiązania rezerwy celowej utworzonej na podstawie 
art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  
w związku z potrzebą przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup 
środków ochrony, które mają pomóc Powiatowi w walce z koronawirusem, poprzez 
minimalizacje ewentualnego ryzyka zarażenia. 

Proponowane zmiany dotyczą działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe oraz działu 758 Różne 
rozliczenia, rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na podstawie wniosku Kierownika Referatu ZKiB). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 711/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 kwietnia 2020 
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Zmiany dotyczą działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe oraz działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 
75818 Rezerwy ogólne i celowe i zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego 
przez Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 6 do protokołu. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału RGRiOŚ). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi 
publiczne powiatowe. Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie 
wniosku złożonego przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych  
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału RGRiOŚ). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 713/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 kwietnia  
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych. 

Zmiany dotyczą działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne 
powiatowe i zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Naczelnika 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 8 do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na bieżące pozimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze 
gminy Andrespol w 2020 r. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że przygotowując się do zapewnienia bieżącego 
pozimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze gminy Andrespol w 2020 roku, 
zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych  

Pan Naczelnik poinformował, że oszacowanie przedmiotu zamówienia pozwoliło  
na przeprowadzenie przedmiotowego postępowania w ww. trybie, ponieważ wartość 
zamówienia została określona na kwotę poniżej 30 000 euro. do  

Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęły 
3 oferty na wykonanie tego zadania z następującymi cenami brutto: 42 837,29 zł, 
78 889,68 zł, 114 328,50 zł. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że wszystkie oferty spełniały wymagania, które 
stawiał Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w zaproszeniu do składania ofert. 

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma „VGM Polska Sp. z o.o.” Warszawa, 
ul. Mazura 18 a, za cenę 42 837,29 zł, w związku z tym Pan Naczelnik wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz wyrażenie zgody 
na zawarcie umowy z firmą „VGM Polska Sp. z o.o.” Warszawa, ul. Mazura 18 a.  

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Pan Burzyński nadmienił, że w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały 
zabezpieczone środki, które pozwolą na zawarcie umowy na realizację tego zadania. 
Dodał, że tego rodzaju zamówienie będzie po raz pierwszy wykonywane na zlecenie 
Powiatu, ponieważ dotychczas Gminy wykonywały te zadania samodzielnie. 

W zaproszeniu do składania ofert oraz w projekcie umowy przewidziano możliwość 
zwiększenia o 25 % wydatków na wykonaniu tej usługi w przypadku wystąpienia 
różnych zdarzeń anomalnych (poprzez zwiększenie częstotliwości wykonywanych usług 
lub ich powtórzenie). 

Pan Starosta przypomniał, że Gmina Brójce wypowiedziała porozumienie na bieżące 
utrzymanie dróg, a Gmina Andrespol nie przejęła tego zadania do realizacji. 

Dyskutowano na temat sposobu realizacji bieżącego pozimowego utrzymanie dróg 
powiatowych. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na bieżące pozimowe utrzymanie 
dróg powiatowych na obszarze gminy Andrespol w 2020 r. 

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

11. Przedstawienie informacji o analizie kosztów prowadzenia spraw administracyjnych 
na drogach powiatowych w ramach porozumienia o wykonywaniu zadań zarządcy 
dróg powiatowych przekazanej przez Wójta Gminy Brójce w dniu 27 marca 2020 r. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił pisemną informację Wójta Gminy Brójce 
zawierającą analizę nakładów pracy związanych z wykonywaniem zadań 
administracyjnych w zakresie realizacji porozumienia dotyczącego utrzymania dróg 
powiatowych z tereny gminy Brójce.  

Koszty pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy Brójce zaangażowanych 
w realizację tych zadań, powiększone o koszty związane z przygotowaniem 
korespondencji do wysyłki oszacowano w wysokości 4 250 zł brutto miesięcznie, 
co stanowi 0,8 etatu. 

Kopia wystąpienia Wójta Gminy Brójce stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że Wójt Gminy Brójce jako powód wypowiedzenia 
porozumienia wskazał zbyt niską kwotę dotacji dla Gminy na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie gminy Brójce. W kolejnych pismach występował 
o zwiększenie dotychczasowej stawki na utrzymanie dróg ustalonej w wysokości 
10 112,36 zł, wykazywał m. in. wzrost kosztów utrzymania oraz związanych 
z zatrudnieniem pracowników.  

W efekcie, w dniu 31 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Brójce wypowiedział 
dotychczasowe porozumienie z 3-miesięcznym okresem karencji.  

Następnie doszło do spotkania z Wójtem, w rezultacie którego Wójt Gminy Brójce 
uznał argumenty Powiatu, dotyczące faktu, iż podwyższenie stawki nie jest właściwym 
rozwiązaniem.  
Wójt Gminy Brójce wyraził zgodę na rozważenie wycofania złożonego wypowiedzenia 
w sytuacji, kiedy Powiat Łódzki Wschodni przeznaczy na bieżące utrzymanie dróg kwotę, 
która pozwoli na prowadzenie spraw administracyjnych wynikających z zawartego 
porozumienia (tj. wydawanie decyzji administracyjnych).  
Poproszono Wójta o wskazanie szacunkowego kosztu realizacji tych prac w przeliczeniu 
na etat. 
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Pan Zbigniew Burzyński w odniesieniu do przedstawionego wystąpienia nadmienił, 
że dokonał analizy kosztów wykonywania w Starostwie tych samych zadań odnoszących 
się do terenu gminy Andrespol. Poinformował, że w Starostwie Powiatowym w Łodzi 
te zadania wykonuje jeden pracownik, którego uposażenie wynosi 4 093,20 zł. 
Wskazano również, że dla terenu gminy Andrespol pracownik ten wydał w 2019 roku 
88 decyzji (Gmina Brójce: 102 decyzje).  

Poza tym ten pracownik wykonuje również inne zadania, np. prowadzi wszystkie sprawy 
związane z obsługą pojazdów usuniętych z dróg (38 postanowień, w tym 11 sądowych), 
wydaje również zgody właścicielskie na usunięcie drzew, opiniował 18 miejscowych 
placów zagospodarowania przestrzennego, w tym czasie wydał również 17 decyzji 
na korzystanie z dróg w sposób szczególny. 

W ocenie Pana Burzyńskiego udział wydawanych decyzji związanych z ustawą o drogach 
publicznych stanowi co najwyżej 50 % czasu pracy oraz nakładów na te zadania 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi na wskazanym stanowisku. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w przypadku zgody na zwiększenie dotacji na bieżące 
utrzymanie dróg o prowadzenie prac związanych z wydawaniem decyzji 
administracyjnych, to będzie to uregulowane dla wszystkich gmin z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego.  

W związku z tym Pan Burzyński zaproponował, aby przyjąć stawkę wynagrodzenia 
obowiązującą pracownika Wydziału RGRiOŚ w Starostwie, nie zaś stawkę wskazaną 
przez Wójta Gminy Brójce (która w przeliczeniu na 1 etat stanowiłoby kwotę ponad 
5 300 zł). 

W związku z tym zaproponowano, aby przyznać 0,5 etatu w ramach stawki 
wynagrodzenia obowiązującej w Starostwie. Taka propozycja spowoduje, że koszt 
realizacji tych zadań po stronie Powiatu wyniesie 2 050 zł + koszt pracodawcy, co w skali 
roku wyniesie około 33 tys. zł. 

Dyskutowano na temat zmiany wysokości kwot dotacji dla wszystkich gmin z terenu 
Powiatu. 

Pan Naczelnik poinformował również, że ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych nałożyła obowiązek przekazania przez zarządców dróg w terminie 
do dnia 31 marca, informacji o stanie infrastruktury technicznej w drogach  
oraz o danych z wydawanych decyzjach z zakresu ustawy o drogach publicznych.  

Pan Burzyński nadmienił, że Wydział RGRiOŚ przygotował takie zestawienie 
na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych gmin.  
Dodał, że zgodnie z ww. ustawą zarządcy dróg mają obowiązek aktualizować na bieżąco 
te dane (w ciągu 30 dni od wydania decyzji należy dokonać aktualizacji).  
W związku z tym Pan Naczelnik zaproponował, aby dodatkowo to zadania zlecić 
wszystkim gminom, co pozwoli na uproszczenie całego procesu. 
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Pani Skarbnik dodała, że przychody (wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie 
urządzeń w gminie Brójce), dotyczące dróg powiatowych wyniosły 40 tys. zł wraz 
z opłatami rocznymi. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
propozycję Pana Naczelnika, aby w ramach prowadzenia spraw administracyjnych 
na drogach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem o wykonywaniu zadań 
zarządcy dróg powiatowych, przyjąć stawkę wynagrodzenia obowiązującą w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi i przyjąć 0,5 etatu w ramach tej stawki.  

Propozycja zostanie przesłana do Wójta Gminy Brójce. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 17, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 45/4. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 17, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 45/4 o powierzchni 0,0334 ha. 

Ww. działka została pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej nr 2902E i przeszła 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem 18 lutego 2020 roku. 

Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
za działki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe z nieruchomości, których podział 
został dokonany na wniosek właściciela, przysługuje odszkodowanie w wysokości 
uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. 

W wyniku przeprowadzonych rokowań, strony oświadczyły, że wysokość odszkodowania 
za grunt, stanowiący nieruchomość oznaczoną jako działka nr 45/4 o pow. 0,0334 ha, 
zostaje ustalona na kwotę 7 682,00 zł (23 zł za 1m2).  

Ponadto poprzednia właścicielka działki nr 45 oświadczyła, że niniejsza ugoda 
wyczerpuje jej wszelkie roszczenia, w stosunku do Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
z tytułu wypłaty odszkodowania za przeniesienie prawa własności działki nr 45/4. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, 
obrębie 17, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 45/4. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 
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Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował o skierowaniu wystąpienia do Burmistrza 
Miasta Tuszyna z prośbą o ograniczenie w zakresie dokonywania podziałów 
nieruchomości, z których wydzielane są działki gruntu z przeznaczeniem pod drogi 
powiatowe. 

13. Przedstawienie pisma firmy ACS Słuchmed Sp. z o.o. w sprawie czasowego obniżenia 
czynszu najmu lokalu w Koluszkach, przy ul. Korczaka 5. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił pismo firmy Słuchmed Sp. z o.o., która wystąpiła 
do Starostwa Powiatowego w Łodzi z prośbą o czasowe obniżenie czynszu najmu  
lokalu w Koluszkach, przy ul. Korczaka 5, z uwagi na drastyczny spadek przychodów 
z prowadzonej działalności. 

Z pisma wynika oczekiwanie obniżenia w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku 
włącznie wysokości czynszu z łączącej umowy najmu o 70 %. 

Jednocześnie wskazano, że w przypadku, gdyby oferta czasowego obniżenia czynszu  
nie została zaakceptowana, poproszono o potraktowanie niniejszego pisma jako 
wypowiedzenia umowy najmu obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku, ze skutkiem 
na dzień 31 marca 2020 roku. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Dyskutowano na temat wprowadzenia optymalnego rozwiązania, biorąc pod uwagę 
również innych najemców lokali w budynku przy ul. Korczaka 5 w Koluszkach  
oraz w kontekście nowych przepisów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 
COVID –19. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu uznał, że sprawa 
zostanie rozstrzygnięta na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po analizie podstaw prawnych 
w zakresie możliwości zmiany warunków naliczania czynszu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi 
polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu Nabór Szkoły 
Ponadpodstawowe, umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji 
do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków 
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umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan  
Sp. z o. o. systemu Nabór Szkoły Ponadpodstawowe, umożliwiającego przeprowadzenie 
elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że umowa została przeanalizowana pod kątem warunków 
realizacji procesu naboru, który dotychczas obowiązywał. Nie zawiera ona zapisów, 
dotyczących obecnej sytuacji, ponieważ nie wpływają na sposób prowadzonej rekrutacji. 

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 30 września 2020 r. i obejmie proces 
rekrutacji prowadzony na rok szkolny 2020/2021. 

Przedłożony projekt umowy z firmą Vulcan Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 14 
do protokołu. 

Za realizację umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 5 800 zł brutto 
obejmujące realizację umowy w zakresie aplikacji Nabór szkoły ponadpodstawowe 
VULCAN – wersja rozszerzona. W ramach tej ceny Zamawiający otrzymuje wersję 
rozszerzoną, zawierającą dodatkowy element w zakresie sprawozdawczości.  
Ponadto taka wersja umożliwia również składanie wniosków przez rodziców uczniów, 
bez konieczności osobistego potwierdzenia, za pośrednictwem ePUAP. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
warunki umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę 
Vulcan Sp. z o. o. systemu Nabór Szkoły Ponadpodstawowe, umożliwiającego 
przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 

15. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZS nr 2 w Koluszkach z prośbą o przyznanie 
środków finansowych na remont pomieszczenia w budynku nr 2, z przeznaczeniem 
na utworzenie nowej pracowni logistycznej. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje o wystąpieniu Dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 2 w Koluszkach, który zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych 
na remont pomieszczenia w budynku nr 2, z przeznaczeniem na utworzenie nowej 
pracowni logistycznej. Szacowany przez Dyrektora koszt wykonania remontu 
pomieszczenia wyniesie 28 600,00 zł.  

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w przedmiotowym piśmie, 
którego kopia stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Pani Naczelnik nadmieniła, że w budżecie na 2020 rok Szkoła nie planowała środków 
finansowych na realizację tego zadania.  

W zaistniałej sytuacji związanej ze stanem epidemii na terenie kraju oraz wobec braku 
wcześniejszych planów finansowych w zakresie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem 
na pracownię logistyczną, Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo w tej sprawie. 

16. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na podział na grupy na niektórych 
przedmiotach w roku szkolnym 2020/2021, w szkołach: I Liceum Ogólnokształcące 
w Koluszkach, Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest w związku z pismami złożonymi przez dyrektorów szkół, 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenia zgody na podział na grupy 
na niektórych przedmiotach w roku szkolnym 2020/2021, w szkołach: I Liceum 
Ogólnokształcące w Koluszkach, Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół nr 2 
w Koluszkach. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że proponowane podziały na grupy dotyczą zajęć 
z informatyki, przedmiotów zawodowych, a w przypadku ZS nr 1 również kontynuacji 
nauczania języka angielskiego w klasie czwartej w Technikum nr 1. 

Pani Szelest przypomniała, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, podział na grupy  
jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych 
w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie 
oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale 
na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego 
nowożytnego. 

Podział na grupy na zajęciach z informatyki i przedmiotów zawodowych jest związany 
z liczbą uczniów, która przewyższa ilość stanowisk w poszczególnych pracowniach 
w grupie wynikającą z rozporządzenia MEN.  

W przypadku podziału na grupy przy liczebności mniejszej niż 24 osób, podział może 
nastąpić za zgodą organu prowadzącego. 

Pani Naczelnik dodała, że w przypadku zajęć prowadzonych w pracowniach 
zawodowych, taki podział powinien zostać dokonany ze względu na ilość stanowisk, 
która jest niewystarczająca dla liczebności uczniów na tych zajęciach (mniej niż 24 
stanowiska).  

Pani Małgorzata Szelest dodała, że w przypadku potrzeby zmiany liczebności w 
oddziałach klasowych oraz braku konieczności podziału na grupy (po rekrutacji), istnieje 
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możliwość wprowadzenia zmian w arkuszach organizacji roku szkolnego 2020/2021 tych 
szkół poprzez podpisanie aneksów. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował 
o wyrażeniu zgody na podział na grupy na niektórych przedmiotach w roku szkolnym 
2020/2021, w szkołach: I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach, Zespół Szkół nr 1 
w Koluszkach, Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni do użyczania mienia Powiatu – sprzętu 
niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie 
dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni do użyczania 
mienia Powiatu – sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
kształcenia, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa lub tabletu. 

Upoważnienie miałoby dotyczyć następujących szkół: 
1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, 
2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, 
3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, 
4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. 

Potrzeba wprowadzenia takiego rozwiązania wynika z przyjętego rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19.  

Zgodnie z ww. rozporządzeniem organy prowadzące jednostki systemu oświaty 
mogą użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet, 
a organ prowadzący może upoważnić do dokonania tej czynności, dyrektora danej 
jednostki systemu oświaty. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie 
zakupu sprzętu, który będzie podlegał temu użyczeniu przez dyrektorów i zaznaczyła, 
że warto byłoby wystąpić z takim wnioskiem. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu upoważnił dyrektorów 
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni do użyczania mienia 
Powiatu – sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
kształcenia, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa lub tabletu. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 

18. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje o zapytaniach dotyczących  
COVID-19, składanych przez potencjalnych wykonawców, w związku z ogłoszonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie nakładki 
bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E Wardzyn – Pałczew”. 

 Dyskutowano na temat możliwości realizacji zadań inwestycyjnych przez Powiat 
Łódzki Wschodni, w związku z zagrożeniem epidemicznym na obszarze kraju. 

 Pani Marta Stasiak przedstawiła informacje na temat zarządzenia Prezydenta 
Miasta Łodzi w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali 
użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców 
działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii. 

 Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje na temat sposobu realizacji 
nauczania na odległość przez szkoły ponadpodstawowe, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, z powodu zawieszenia zajęć, w związku 
z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID – 19. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że wykorzystuje się wideokonferencje oraz platformę 
edukacyjną, w ramach których przekazywane są informacje pomiędzy nauczycielami 
a uczniami.  

Pani Szelest dodała, że nie wszyscy uczniowie biorą udział w nauczaniu na odległość 
i w takim przypadku należy brać pod uwagę, że mogą być nieklasyfikowani. 
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 Pan Starosta odczytał Komunikat przesłany przez Panią Urszulę Jędrzejczyk – 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, która poinformowała, 
że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie  
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw,  
Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni stali się organami rządowej 
administracji zespolonej w województwie, a nie jak dotychczas w powiecie. 

Zgodnie z art. 11 ust 3 cytowanej wyżej ustawy, państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje państwowy wojewódzki inspektor 
sanitarny po zasięgnięciu opinii wojewody właściwego ze względu na siedzibę 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  
Powyższe oznacza pionizację struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyłączenie 
jej ze struktur administracji samorządowej. 

 Dyskutowano na temat liczby osób zakażonych koronawirusem na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu ustalił, że życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych w związku 
z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID – 19, będą rozesłane  
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Łodzi i na portalach społecznościowych. 

 Pani Skarbnik poinformowała, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz informacją o stanie mienia za 2019 r. zostały przekazane  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz wysłane radnym Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

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

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
z prośbą o przyznanie środków finansowych na remont pomieszczenia w budynku nr 2, 
z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni logistycznej. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą kosztów prowadzenia spraw administracyjnych 
na drogach powiatowych w ramach porozumienia o wykonywaniu zadań zarządcy 
dróg powiatowych, przekazaną przez Wójta Gminy Brójce w dniu 27 marca 2020 r. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem firmy ACS Słuchmed Sp. z o.o. w sprawie 
czasowego obniżenia czynszu najmu lokalu w Koluszkach, przy ul. Korczaka 5. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział na grupy na niektórych przedmiotach 
w roku szkolnym 2020/2021, w szkołach: I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach, 
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 709/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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 710/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR) 
 – 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. 

3) Nr 711/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (rozwiązanie rezerwy celowej na wniosek Kierownika Referatu ZKiB) 
 – 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. 

4) Nr 712/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na podstawie wniosku Kierownika Referatu ZKiB) – 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 713/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału RGRiOŚ) – 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. 
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6) Nr 714/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału RGRiOŚ) – 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. 

7) Nr 715/2020 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na bieżące pozimowe utrzymanie dróg powiatowych 
na obszarze gminy Andrespol 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 716/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 17, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 45/4 – 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. 

9) Nr 717/2020 w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi 
polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu Nabór Szkoły 
Ponadpodstawowe, umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji  
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do szkół ponadpodstawowych 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. 

10) Nr 718/2020 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Łódzki Wschodni do użyczania mienia Powiatu – sprzętu niezbędnego 
do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia – 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    …………...………………….. 


