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PROTOKÓŁ NR 15/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 6 lutego 2019 r. 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 

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 14/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 14/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 
finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o powierzenie w 2019 roku obowiązków z zakresu gospodarki finansowej dotyczącej 
realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Łodzi: 

1) Marta Stasiak – Członek Zarządu, komórka podległa: Referat Promocji Powiatu  
i Informacji; 

2) Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu, komórka podległa: Biuro Rady  
i Zarządu Powiatu; 

3) Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN, komórka podległa: Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami; 

4) Ewa Krzemieniewska – Naczelnik Wydziału AiB, komórka podległa: Wydział 
Architektury i Budownictwa; 

5) Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ, komórka podległa: Wydział 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

6) Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or., komórka podległa: Wydział Organizacyjny; 
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7) Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału KiT, komórka podległa: Wydział Komunikacji 
i Transportu; 

8) Monika Sawicka – Naczelnik Wydziału FK, komórka podległa: Wydział Finansowo – 
Księgowy; 

9) Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS, komórka podległa: Wydział Edukacji 
i Spraw Społecznych; 

10) Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu ZKiB, komórka podległa: Referat Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

Pracownicy, o których mowa będą ponosić odpowiedzialność za realizację dochodów 
i wydatków występujących odpowiednio w powierzonej i nadzorowanej części budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego objętej planem finansowym. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w przedmiotowej sprawie i powierzył pracownikom Starostwa Powiatowego w Łodzi 
obowiązki w zakresie gospodarki finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019. 

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

5. Przedstawienie informacji o przebiegu posiedzenia Sądu Okręgowego w Łodzi  
w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego – właściciela Firmy „Budmont” 
przeciwko Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu o zapłatę kwoty 588 113,00 zł. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska przedstawił informacje o przebiegu posiedzenia Sądu Okręgowego 
w Łodzi w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego – właściciela Firmy „Budmont” 
przeciwko Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu o zapłatę kwoty 588 113,00 zł,  
które odbyło się w dniu 6 lutego 2019 roku. 

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił wyrok w przedmiotowej sprawie, uznając roszczenia  
firmy „Budmont” w części, w proporcji 62 % uznając Powiat Łódzki Wschodni 
odpowiedzialnym za opóźnienia, a w 38 % uznając winę firmy „Budmont”. 
Sąd dokonał miarkowania kary w tych proporcjach. 

Pan Naczelnik wyraził zdumienie, że w toku przewodu sądowego wszystkie zarzuty 
stawiane w pozwie nie znalazły potwierdzenia ani w materiale dowodowym, 
ani w zeznaniach świadków, ani przede wszystkim w ocenie biegłego powołanego 
przez sąd, który wskazał, że podstawową przyczyną opóźnienia był niedobór liczby 
zatrudnionych na budowie pracowników, o rząd wielkości – jak to określił rzeczoznawca. 

Ponadto biegły sądowy odniósł się do wszystkich postawionych zarzutów, m.in. błędów 
projektowych, „zmuszania” do wykonywania robót dodatkowych, niewłaściwych 
warunków atmosferycznych do prowadzenia robót, sprawy konieczności zachowania 
reżimów technologicznych, faktu, iż część budynku wg projektu miała być 
podpiwniczona, a zdaniem wykonawcy nie była. 
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Wszystkie zarzuty nie znalazły potwierdzenia w opinii biegłego, mimo to sąd wydał 
wyrok niekorzystny dla Powiatu i w ocenie Pana Burzyńskiego jest to wyrok krzywdzący. 

Pan Naczelnik podkreślił, że biorąc pod uwagę podstawę do miarkowania kary – zakres 
wg którego dokonano podziału, Sąd Okręgowy uznał, że zamawiający mógł odstąpić 
od umowy i wówczas wykonawca zapłaciłby karę jedynie 10 % wartości umownej, 
zgodnie z zapisami umowy, tj. kwotę około 250 tys. zł, zamiast 588 113 zł. 

Pan Burzyński odniósł się do meritum sprawy, przytoczył zapis § 9 (kary umowne 
i roszczenia odszkodowawcze) umowy zawartej z przedsiębiorstwem Budmont. 

Zgodnie z tym zapisem umowy, kary będą naliczone w określonych przypadkach, 
we wskazanych wysokościach, natomiast za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto oznaczonego 
w umowie (czyli w tym przypadku 250 tys. zł). 

Pan Naczelnik Burzyński nadmienił, że warunki odstąpienia od umowy zostały zawarte 
w § 13 (prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy) – zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części w razie wystąpienia 
istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym – czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli  
zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy, jeżeli zostanie wydany 
nakaz przejęcia majątku wykonawcy lub gdy wykonawca nie rozpoczął robót 
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego 
złożonego na piśmie. 

Pan Naczelnik nadmienił, że żaden ze wskazanych powyżej elementów nie wystąpił,  
a ponadto Powiat nie miał podstawy prawnej do odstąpienia od umowy, natomiast 
uczynienie przez sąd obowiązku zamawiającego usunięcia wykonawcy z budowy, 
gdy kary osiągnęły wartość 10 % wartości umownej nie jest regulowane zapisami 
umownymi i nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach prawa. 

W ocenie Pana Naczelnika Burzyńskiego sąd błędnie zinterpretował sprawę  
tzw. „dochodu incydentalnego”, powstałego w projekcie unijnym, który zdaniem sądu 
nie stanowi straty pozwanego, zatem sąd nie uwzględnił zgłaszanego w procesie faktu, 
iż dochód incydentalny obniżył wysokość dofinansowania w projekcie w wysokości 85 %  
tj. wysokości wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Pan Burzyński nadmienił, że biegły sądowy w opinii wskazał, że winą zamawiającego 
może być to, że nie przewidział konieczności montażu urządzeń sanitarnych dla osób 
niepełnosprawnych w części sanitariatów. 
Biegły sądowy uznał, że zamówienie urządzeń odmiennych od standardowych 
spowodowało 30 – dniowe opóźnienie w realizacji i należy uznać roszczenie wykonawcy 
co do przedłużenia terminu za zasadne (powyższe dotyczy umowy o wartości około 
205 tys. zł, która nie była zawarta w ramach dofinansowania z UE). 
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Pan Naczelnik przypomniał, że oferta tego wykonawcy okazała się najkorzystniejsza 
wobec kryteriów zadanych w przetargu. W okresie od września do listopada 
na kolejnych „naradach technicznych” wielokrotnie podnoszono kwestię wysokości 
kar umownych za każdy dzień zwłoki przy realizacji tego zadania, bez jakiejkolwiek 
reakcji wykonawcy robót. 
Firma utraciła w tamtym czasie płynność finansową, co spowodowało, że zamówienia 
nie były realizowane w sposób zadowalający. 

Pan Burzyński przypomniał, że w tamtych ramach czasowych owe kary umowne 
były uznawane za dochód incydentalny i zgodnie z założeniami programu RPO dotacja 
była obniżona o równowartość procentowego udziału dofinansowania w zadaniu 
w tych karach (koszty kwalifikowane w ramach tego projektu były zmniejszane 
i pokrywane jako wydatek niekwalifikowalny). 

W przypadku niekorzystnego rozliczenia z RPO, wynikającego z niedochowania 
należytej staranności przez wykonawcę, zamawiający ma prawo dochodzić własnych 
strat przed sądem, o ile uprawnienie to nie uległo już przedawnieniu. 

Po otrzymaniu wyroku sądu wraz z uzasadnieniem zostanie wniesiona apelacja 
w przedmiotowej sprawie. 

Aby wnieść apelację należy złożyć do sądu pismo, zawierające wniosek o uzasadnienie 
wyroku i doręczenie go wraz z uzasadnieniem. Wniosek należy złożyć w terminie 
tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku, aby móc wnieść apelację. 

Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku, w apelacji zostaną wskazane zarzuty, jakie strona 
podnosi w stosunku do wyroku sądu I instancji. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

6. 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 2019 r. 
oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wzorem poprzedniego roku wystąpił do Zarządu Powiatu  
z prośbą o powołanie z dniem 6 lutego 2019 r. komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie  
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r. 
Proponowany skład komisji: 

1) Przewodniczący – Zbigniew Burzyński; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Justyna Waścikowska; 
3) Członek – Krzysztof Pietrzko; 
4) Członek – Aleksandra Przybył; 
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. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu powołał komisję 
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na wykonanie robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego 
wschodniego w 2019 r. oraz uchwalił regulamin jej pracy. 
Uchwała Zarządu Powiatu w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu XII Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na współorganizację 
z Gminą Nowosolna oraz Powiatowym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego” XII Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego 
Zbigniewa Pietrusewicza, który odbędzie się w dniu 2 marca 2019 r. w Starych 
Skoszewach w gminie Nowosolna na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Pani Naczelnik Szelest nadmieniła, że jest to impreza odbywająca się cyklicznie,  
która została włączona do harmonogramu imprez na 2019 rok z kwotą 1 500,00 zł. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację tego 
zadania przeznaczyć się środki finansowe w łącznej wysokości nieprzekraczającej  
1 500,00 zł, z czego: 

1) na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem sędziów – kwota do 500,00 zł; 

2) na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem opieki przedmedycznej – kwota 
do 100,00 zł; 

3) na zakup nagród dla uczestników turnieju – kwota do 900,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na współorganizację oraz przyjęcie Regulaminu XII Turnieju Tenisa Stołowego – 
Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Do zawarcia umowy z Gminą Nowosolna oraz Powiatowym Zrzeszeniem „Ludowe 
Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, związanej z określeniem zadań 
leżących po stronie każdego ze współorganizatorów upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 
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8. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie  
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych w Specjalnym  
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, na wniosek rodzica dziecka z terenu 
gminy Koluszki, w związku orzeczeniem o potrzebie realizacji tego typu zajęć. 

Zaproponowano prowadzenie tych zajęć w ilości 1 godziny ze środków Powiatu 
w wysokości 218 zł miesięcznie, po rozpoczęciu zajęć po feriach zimowych. 

Pani Naczelnik dodała, że SOSW realizuje zajęcia również w ramach dotacji 
z Ministerstwa, dlatego pozostałą część zajęć i opieką dziecko będzie objęte 
w ramach dotacji. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zdecydował  
o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach. 

9. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia pomocy nauczyciela w wymiarze 3/4 etatu 
w SOSW w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Koluszkach o zatrudnienie pomocy nauczyciela w wymiarze 
3/4 etatu w SOSW w Koluszkach, od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 roku. 

Pani Naczelnik przypomniała, że oprócz zatrudniania pomocy nauczyciela obligatoryjnie 
dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej (z określonymi w przepisach prawa 
niepełnosprawnościami) od kilku lat pomoc nauczyciela w SOSW zatrudniana jest 
w różnych formach okresowo do opieki nad uczniami z niepełnosprawnością ruchową. 

Dotychczas pracownik do opieki nad tymi uczniami był zatrudniany poprzez Powiatowy  
Urząd Pracy Łódź – Wschód oraz przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 

Obecnie wyczerpały się możliwości innych form zatrudnienia tego pracownika, 
w związku z powyższym zaproponowano przydzielenie uczniom z niepełnosprawnością 
ruchową pomocy nauczyciela w wymiarze 3/4 etatu w ramach umowy o pracę. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, mając na względzie potrzeby 
placówki, Zarząd Powiatu zdecydował o zatrudnieniu pomocy nauczyciela w wymiarze 
3/4 etatu w SOSW w Koluszkach. 



7 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych  
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  
jest Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że dodatki motywacyjne są przyznawane  
przez organ prowadzący jako jeden składnik wynagrodzenia nauczycieli. 

Dodatki dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły/placówki, dodatki dla dyrektorów 
przyznaje Zarząd Powiatu. 
Zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni ustalone są kryteria, 
za które taki dodatek przysługuje, dotyczące osiągnięć w pracy dydaktycznej, 
ale także obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku. 

Pani Szelest poinformowała o środkach finansowych jakie zgodnie z ustaleniami  
są przeznaczone do budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok na etat 
dyrektora – w wysokości do 350 zł, następnie przypomniała wysokość dodatków 
motywacyjnych przyznanych w 2018 roku dyrektorom od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 
2018 r. oraz od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. 

Z uwagi na fakt, że pula środków finansowych do dyspozycji jest nieznacznie większa, 
niż dotychczas, w wyniku prac nad regulaminem w 2018 roku zwiększono przedziały 
kwot (od 100 zł do 700 zł). Łączna pula środków na ten cel na 2019 rok wynosi 21 000 zł. 

W związku z tym zaproponowano przyznanie dodatków od dnia 1 stycznia 2019 r.  
do dnia 30 czerwca 2019 roku. 

Przedstawiono proponowaną wysokość dodatków dla dyrektorów: 

– I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, 

– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, 

– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, 

– Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, 

– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Przy ustalaniu wysokości dodatków dla dyrektorów uwzględniono wielkość szkół,  
rodzaj wykonywanych zadań związanych ze specyfiką szkoły/placówki oraz stopień 
zaangażowania w ich realizację, a także sposób zarządzania szkołą/placówką. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodnie poinformowała, że propozycja 
takich dodatków jest związana odbywającym się w II połowie roku naborem do szkół. 
Ewentualnie po przeprowadzonej rekrutacji do szkół wysokość dodatku motywacyjnego 
może zostać zróżnicowana w zależności od wyników przeprowadzonego naboru. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił wysokości 
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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11. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZSP nr 1 w Koluszkach w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w sprawie przeznaczenia środków  
finansowych na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik elektryk 
(kwalifikacja: E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych), ze względu 
na wymogi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Uczniowie będą przygotowywali się do egzaminu na tych stanowiskach. 

Szacunkowy koszt doposażenia dwóch stanowisk egzaminacyjnych wyniesie 2 102,10 zł 
netto. Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Powyższy wydatek nie był zaplanowany w budżecie szkoły. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach  
i wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych na doposażenie stanowisk 
egzaminacyjnych (zawód: technik elektryk) w ramach środków zapisanych w planie 
finansowym szkoły. 

12. Przedstawienie pisma Dyrektora I LO w Koluszkach w sprawie objęcia patronatem 
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego czwartej edycji Okręgowego Konkursu 
Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego. 

 (referowała p. Barbara Jagiełło-Chrebelska – podinspektor w Ref. Promocji Powiatu i Informacji) 

Pani Barbara Jagiełło – Chrebelska – podinspektor w Referacie Promocji Powiatu  
i Informacji przedstawiła treść wystąpienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  
w Koluszkach, który zwrócił się z prośbą o objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego 
Wschodniego czwartej edycji Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka 
Niemieckiego. Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pani Barbara Jagiełło-Chrebelska poinformowała, że Zarząd Powiatu rozpatrywał już 
pismo I LO w Koluszkach w tej sprawie. 

Wówczas Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego czwartej edycji Okręgowego 
Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego i przeznaczył środki finansowe  
w wysokości do 1 000,00 zł na zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych uczestników 
konkursu. 

Mając na względzie zaistniałą sytuację, do dyrektora I LO w Koluszkach zostanie 
przesłana informacja, w której zostaną przypomniane decyzje podjęte w tym zakresie 
przez Zarząd Powiatu. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych 
w 2018 roku zamówieniach publicznych. 

 (referował p. Marek Kłos – inspektor w Wydziale Organizacyjnym) 

Pan Marek Kłos – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym poinformował, że w 2018 roku  
w trybie przetargu nieograniczonego zostały wszczęte 23 postępowania, z czego  
4 postępowania zostały unieważnione. 

Pan Marek Kłos nadmienił, że w sprawozdaniu o udzielonych w 2018 roku zamówieniach 
publicznych zostało również uwzględnione zamówienie udzielone przez Wydział 
Komunikacji i Transportu pn. „Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych”,  
za kwotę 2 398 380 zł. 

Sprawozdanie zawiera również 2 zadania, które zostały przeprowadzone w 2017 roku, 
ponieważ umowy na ich realizację zostały zawarte w 2018 roku: 

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów 
i pieszych w Gałkowie Małym”, 

– „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. 

W sprawozdaniu zostały ujęte wszystkie zamówienia, które nie podlegają ustawie  
Prawo zamówień publicznych, opiewają one na kwotę 1 048 318,68 zł netto. 

Wartość udzielonych zamówień na roboty budowlane wyniosła 11 986 929,99 zł. 

Przeprowadzono 4 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie 
majątku Powiatu, floty samochodowej oraz 1 postępowanie na usługi pocztowe. 

Łączna wartość zamówień dotyczących usług wyniosła 651 289,61 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
roczne sprawozdanie o udzielonych w 2018 roku zamówieniach publicznych i podjął  
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Sprawozdanie zostanie przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na 2019 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 

 (referował p. Marek Kłos – inspektor w Wydziale Organizacyjnym) 

Pan Marek Kłos wystąpił do Zarządu Powiatu o zatwierdzenie zaktualizowanego  
planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 30 000 euro. 

Aktualizacja planu postępowań jest następstwem wniosku złożonego przez Naczelnika 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który wystąpił  
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do Wydziału Organizacyjnego o uwzględnienie w tym planie zadania pn. „Przebudowa 
obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”. 

Szacowana wartość zamówienia: 615 251,78 zł. 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania: III kwartał 2019 roku. 

Ponadto na wniosek Wydziału RGRiOŚ skorygowano orientacyjną wartość netto 
zamówień planowanych do realizacji w 2019 roku, w związku z zawarciem umów  
na wykonanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań 
inwestycyjnych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 30 000 euro. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni zgłosiła temat dotyczący 
rys i pęknięć zaistniałych na nawierzchni na nakładce wykonywanej pomiędzy 
Brójcami i Bukowcem oraz pęknięć zaistniałych w Pałczewie. 
Zasugerowała, aby sprawdzić stan nawierzchni tych dróg. 

W odniesieniu do tego zagadnienia, Pan Burzyński poinformował, że w okresie 
wiosennym są przeprowadzane zwyczajowe przeglądy stanu wszystkich dróg 
powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji, które są objęte okresem 
gwarancyjnym wykonawcy – celem naprawy ubytków powstałych w nawierzchni. 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu poinformowała, że ze względu 
na wyczerpanie materiałów promocyjnych w postaci folderów Powiatu, podjęła 
starania zmierzające do ustalenia kwot potrzebnych do wydrukowania kolejnych 
folderów Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ze względu na znaczne rozbieżności w cenach rynkowych, Pani Marta Stasiak 
zaproponowała, aby w pierwszej kolejności wystąpić do potencjalnych sponsorów 
z zapytaniem o chęć udziału w takim przedsięwzięciu. 

Pani Marta Stasiak wskazała, że konieczna jest również aktualizacja folderu Powiatu 
i fotografii w nim umieszczonych, dlatego jednocześnie zaproponowano zmianę 
formy tego folderu na książkową z pocztówkami z perforacją oraz opisami miejsc 
uwidocznionych na zdjęciach z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 
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W związku z przedstawionymi informacjami Pani Marta Stasiak wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z zapytaniem o możliwość skierowania zapytania 
do potencjalnych reklamodawców, czy byliby zainteresowani partycypowaniem 
w kosztach i umieszczeniem reklam, ze względu na rozdysponowywanie tego folderu 
na licznych wydarzeniach, które stanowią promocję dla Powiatu oraz poszczególnych 
sponsorów. 

Dyskutowano na temat formy graficznej, nakładu folderów Powiatu wykonywanych 
w poprzednich latach oraz na temat wysokości kosztów z tym związanych. 

Pani Marta Stasiak dodała, że pod koniec marca 2019 roku będą organizowane 
targi turystyczne, w związku z tym w zamian za przekazanie materiałów 
promocyjnych, Powiat mógłby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu – w zależności 
od szybkości uzyskania środków finansowych. 

Jednocześnie Pani Stasiak dokona rozeznania jakimi materiałami promocyjnymi 
dysponują gminy z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję wystąpienia do sponsorów w celu uzyskania 
środków finansowych na promocję Powiatu. 

 Pani Marta Stasiak wystąpiła z zapytaniem odnośnie realizacji przez Gminę Andrespol 
i Powiat Łódzki Wschodni tunelu pod linią kolejową w Nowym Bedoniu. 

W odniesieniu do tej kwestii Pan Starosta poinformował, że odbyło się spotkanie 
z Wójtem Gminy Andrespol, podczas którego Powiatowi udzielono odpowiedzi  
na pytania dotyczące tej inwestycji i przekazano koncepcję realizacji tego zadania. 

Gmina Andrespol zobowiązała się do przekazania projektu umowy w zakresie 
zarządu nad tą drogą. 

Po zakończeniu inwestycji Gmina Andrespol zamierza przejąć na drogę gminną 
fragment od ul. Rokicińskiej do tunelu. 
Zadanie będzie finansowane przez Gminę i Powiat w proporcji 50/50. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Zarząd Powiatu dyskutował na temat możliwości zakupienia analizatorów spalin 
ze środków finansowych przekazywanych Powiatowi przez Urząd Marszałkowski  
na cele Ochrony Środowiska. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o przebiegu posiedzenia Sądu Okręgowego 
w Łodzi w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego – właściciela Firmy „Budmont” 
przeciwko Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu o zapłatę kwoty 588 113,00 zł. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzje w następujących sprawach: 

– o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, 

– o zatrudnieniu pomocy nauczyciela w wymiarze 3/4 etatu w SOSW w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych (zawód: technik elektryk). 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 101/2019 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki 
finansowej dotyczącej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 
 – 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”. 

2) Nr 102/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 
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3) Nr 103/2019 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu XII Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa 
Pietrusewicza – 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 104/2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych  
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest 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”. 

5) Nr 105/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych  
w 2018 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”. 

6) Nr 106/2019 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych na 2019 rok dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których wartość 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro – 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”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

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


