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PROTOKÓŁ NR 19/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 6 marca 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 18/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 18/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego  
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w Gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 
(referował p. Michał Kotynia – Dyrektor PODGiK) 

Pan Michał Kotynia – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego wystąpił do Zarządu Powiatu 
z prośbą o powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych 
dla obrębu Janówka w gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”. Skład Komisji: 
1) Przewodniczący – Michał Kotynia; 
2) Z-ca Przewodniczącego – Edward Kryński; 
3) Sekretarz Komisji – Marek Kłos; 
4) Członek – Anna Godlewska – Chorąziak; 
5) Członek – Damian Musiała; 
6) Członek – Aleksandra Przybył. 
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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  
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na wniosek Naczelnika Wydziału RGRiOŚ). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

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 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
(na wniosek Naczelnika Wydziału RGRiOŚ). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 148/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 marca  
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019,  
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 w planie finansowym 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 5 do protokołu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pani Urszuli 
Łużniak – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do składania oświadczeń 
woli w sprawach majątkowych – w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 
dotyczących realizacji zadań przez kierowaną i nadzorowaną jednostkę organizacyjną 
Powiatu, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Oświadczenia woli składane będą łącznie przez Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz upoważnioną Panią Urszulę Łużniak – Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dla swej skuteczności będą wymagały 
kontrasygnaty Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. 

Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie Pani Urszuli Łużniak do składania 
samodzielnie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
kierowanej jednostki. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 13/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
3 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pani Ewy 
Wawrzonek – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze do składania 
oświadczeń woli w sprawach majątkowych – w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
– dotyczących realizacji zadań przez kierowaną i nadzorowaną jednostkę organizacyjną 
Powiatu, tj. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Oświadczenia woli składane są łącznie przez Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz upoważnioną Panią Ewę Wawrzonek – Dyrektora 
DPS w Wiśniowej Górze i dla swej skuteczności wymagają kontrasygnaty Skarbnika 
Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. 

Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie Pani Ewy Wawrzonek do składania 
samodzielnie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
kierowanej jednostki. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 14/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
3 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pana Ryszarda 
Hejchmana – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach do składania 
oświadczeń woli w sprawach majątkowych – w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
– dotyczących realizacji zadań przez kierowaną i nadzorowaną jednostkę organizacyjną 
Powiatu, tj. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach. 

Oświadczenia woli składane będą łącznie przez Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz upoważnionego Pana Ryszarda Hejchmana – 
Dyrektora DPS w Lisowicach i dla swej skuteczności wymagają kontrasygnaty Skarbnika 
Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. 

Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie Pana Ryszarda Hejchmana do składania 
samodzielnie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
kierowanej jednostki. 

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

Traci moc Uchwała Nr 15/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
3 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego  
Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie Pana Krzysztofa 
Błaszczyka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód do składania 
oświadczeń woli w sprawach majątkowych – w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
– dotyczących realizacji zadań przez kierowaną i nadzorowaną jednostkę organizacyjną 
Powiatu, tj. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. 
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Oświadczenia woli składane będą łącznie przez Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz upoważnionego Pana Krzysztofa Błaszczyka – 
Dyrektora PUP Łódź – Wschód i dla swej skuteczności wymagać będą kontrasygnaty 
Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. 

Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie Pana Krzysztofa Błaszczyka do składania 
samodzielnie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
kierowanej jednostki. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 1954/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód. 

11. Przedstawienie informacji dotyczącej żądań Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, 
wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących 
nauczycielami. 

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

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przedstawiła informacje o żądaniach Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, 
innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami. 

Żądania zostały wystosowane wobec Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Koluszkach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

Pani Szelest poinformowała, że związki zawodowe wystąpiły z żądaniami podwyżek 
o 15 % wynagrodzenia zasadniczego dla administracji, obsługi i nauczycieli, 
respektowania zapisów dotyczących porozumień z Prezydentem Miasta Łodzi 
oraz równego traktowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 

Dyrektor ZSP nr 2 w Koluszkach udzielił odpowiedzi, w której wskazano na brak 
możliwości zrealizowania tych żądań. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedmiotowym piśmie, którego kopia 
wraz kopiami: wystąpień Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” i udzielonej  
na nie odpowiedzi stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

W przypadku SOSW w Koluszkach oprócz opisanych powyżej żądań wskazano  
również żądania skierowane bezpośrednio do placówki, dotyczące przywrócenia 
przywilejów wcześniejszego przejścia na emeryturę dla nauczycieli, zwiększenia 
dofinansowania kosztów dojazdów nauczyciela do domu ucznia przy zajęciach 
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rewalidacyjnych, nauczaniu indywidualnym oraz w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju do 0,82 zł za kilometr przebiegu. 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że Zarząd Powiatu w 2014 roku ustalił stawkę 
0,50 zł za kilometr przebiegu, traktując taki wyjazd jako czasową zmianę miejsca pracy, 
nie jako delegację (ponieważ te zajęcia są ustalone na określony czas). 

Postulowano również o przyznanie dodatków nauczycielom prowadzącym zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że brak jest podstaw prawnych do przyznania takiego 
dodatku, ponieważ te zajęcia nie są ujęte jako kształcenie, za które przysługuje dodatek 
za warunki trudne. 

Żądania dotyczą również zwiększenia dodatku za wychowawstwo – Pani Szelest 
przypomniała, że w 2018 roku dodatek został zwiększony ze 135 zł do 150 zł. 

Postulaty dotyczyły równomiernego przyznawania płatnych zastępstw doraźnych 
niezależnie od stopnia awansu zawodowego, który zapewne wynika z apelu 
skierowanego przez Starostwo Powiatowe w Łodzi pod koniec ubiegłego roku  
do dyrektorów o uwzględnianie nauczycieli stażystów przy przyznawaniu zastępstw,  
w celu osiągnięcia wymaganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w 2018 roku. 

Dyrektor SOSW w Koluszkach poinformowała również o braku możliwości spełnienia 
tych postulatów.  

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedmiotowym piśmie, którego kopia  
wraz kopiami: wystąpień Członków NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź – 
Śródmieście, grupa w SOSW w Koluszkach i udzielonej na nie odpowiedzi stanowią 
załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Dyskutowano na temat problemów, które występują w szkołach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności 
nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonych  
w ewidencji gruntów jako działki nr: 481/1 o pow. 0,0045 ha i 482/1 o pow. 0,0044 ha. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpił 
do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na odpłatne nabycie przez Powiat Łódzki 
Wschodni nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonych  
w ewidencji gruntów jako działki nr: 481/1 o powierzchni 0,0045 ha i 482/1  
o powierzchni 0,0044 ha, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego 
pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1512E. 
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Pan Naczelnik poinformował, że ww. nieruchomości powstały w 1994 r. z wydzielenia  
na podstawie mapy podziału zleconej przez Okręgową Dyrekcję Dróg Publicznych, 
będącą zarządcą dróg wojewódzkich. Z terenów prywatnych wydzielono wówczas  
pas działek na całym terenie. 

Pan Naczelnik dodał, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewidywała 
wówczas dla Skarbu Państwa nabycia działek w wyniku decyzji podziałowej,  
z mocy prawa. Obecnie odbywa się to w trybie art. 98 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami poprzez nabycie z mocy prawa po uprawomocnieniu się decyzji,  
na rzecz podmiotu, który jest zarządcą drogi. 

Pan Biliński poinformował, że prowadzono przygotowania do przejęcia tych 
nieruchomości, nie ma jednak możliwości nabycia bez kosztów po stronie Powiatu. 
Dodał, że dotychczas taka praktyka nie była przez Powiat stosowana. 
Nie jest też planowane poszerzenie tej drogi. 

Pan Naczelnik poinformował, że w przedmiotowej sprawie pod koniec 2018 roku 
właściciel nieruchomości złożył pismo z propozycją odszkodowania w wysokości 24,50 zł 
za 1 m2 i zaproponował przejęcie przez Powiat Łódzki Wschodni 3 działek położonych 
w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 
481/1 o pow. 0,0045 ha, 482/1 o pow. 0,0044 ha i 481/8 o pow. 0,0098 ha. 

W związku z tym uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu zlecono wykonanie 
operatu szacunkowego wyceny nieruchomości. Operat sporządzony w dniu 11 lutego 
2019 r. określa wartość przedmiotowych nieruchomości w wysokości 33 zł za 1 m2. 
Łącznie wycena tych 3 działek określa ich wartość na kwotę 5 500 zł. 

Pan Naczelnik Biliński odniósł się do § 1 ust 1 pkt 1 i § 9 Uchwały Nr 187/XXVIII/2001 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie określenia 
zasad nabywania nieruchomości na własność powiatu łódzkiego wschodniego, 
zbywania nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz ich obciążenia, 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

Zgodnie z postanowieniami ww. uchwały Rady Powiatu, Zarząd Powiatu jest władny 
do nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu, w uchwale wskazano sposoby 
nabywania nieruchomości. 
Zbycie lub nabycie nieruchomości bądź obciążenie nieruchomości ograniczonymi 
prawami rzeczowymi o wartości przewyższającej 50 000 zł następować będzie  
na podstawie odrębnych uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
przygotowywanych przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wg zasad zawartych  
w niniejszej uchwale. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Tuszyn, obrębie 
Modlica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 481/8 o pow. 0,0098 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która 
przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w Gminie 
Tuszyn, obrębie Modlica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 481/8  
o powierzchni 0,0098 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1512E. 

Wartość nieruchomości została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę 
majątkowego na kwotę 33,48 zł za 1 m2. 

Poprzednimi właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem o wypłatę odszkodowania 
w wysokości 24,50 zł za 1 m2, na łączną kwotę 2 400 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Do zawarcia ugody upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 17, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 76/2 o pow. 0,0315 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która  
przeszła na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną 
w Tuszynie, obrębie 17, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 76/2  
o powierzchni 0,0315 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2904E 
(ul. ks. Ściegiennego). 

Działka powstała na podstawie decyzji podziałowej wydanej przez Burmistrza Miasta 
Tuszyn stanowi część drogi publicznej i jest użytkowana przez właściciela działki nr 76/9.  

Pan Biliński nadmienił, że brak jest możliwości zawłaszczenia tej nieruchomości.  

Na terenie tej działki znajdują się naniesienia w postaci kostki brukowej. 

Pan Naczelnik poinformował, że poprzedni właściciele tej nieruchomości zadeklarowali, 
że zobowiążą się do udostępnienia działki 76/2 ogółowi mieszkańców jako publicznego 
terenu komunikacyjnego jednocześnie zrzekając się odszkodowania za tę nieruchomość. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Do zawarcia ugody upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

15. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Rzgowa zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w Bronisinie Dworskim, w gminie Rzgów, oznaczonej  
w ewidencji gruntów numerem działki 179 o powierzchni 0,5056 ha (powstaje m. in. 
działka nr 179/3 o pow. 0,0102 ha wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Rzgowa zatwierdzającą 
podział nieruchomości położonej w Bronisinie Dworskim, w gminie Rzgów, oznaczonej  
w ewidencji gruntów numerem działki 179 o powierzchni 0,5056 ha. 

W wyniku podziału powstaje m.in. działka nr 179/3 o powierzchni 0,0102 ha, która 
została wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej z nieruchomości. 
Podział tej nieruchomości został dokonany na wniosek właściciela.  
Działka przejdzie ma własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dniem, w którym 
decyzja o podziale stanie się ostateczna. 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi  
za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Rzgowa stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Pan Biliński poinformował, że Gmina Rzgów zadeklarowała wsparcie finansowe  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przypadku, gdyby roszczenia osób fizycznych 
tytułem odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną przekroczyły  
wartość wyceny tej nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Pan Naczelnik zasugerował, aby w zaistniałej sytuacji nie korzystać z uprawnienia  
do złożenia odwołania od tej decyzji. 

Mając na uwadze przedstawione informacje Zarząd Powiatu odstąpił od przysługującego 
prawa do złożenia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Rzgowa. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na przeprowadzenie postępowań administracyjnych  
dot. Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO” w sprawie analizy pozwolenia zintegrowanego 
i przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z obowiązkiem przeprowadzenia 
przez Powiat Łódzki Wschodni analizy pozwolenia zintegrowanego i postępowania  
w zakresie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dot. Zakładów Mięsnych 
„ZBYSZKO”, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie 
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie postępowań 
administracyjnych w powyższej sprawie przez firmę zewnętrzną. 

Przedmiotem postępowania jest analiza przeprowadzenia pozwolenia zintegrowanego 
oraz ograniczenia emisji hałasu. 

Pan Burzyński poinformował, że w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu toczy się 
postępowanie, w trakcie którego wydana została decyzja, uchylona następnie  
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.  

SKO w Łodzi zarzuciło Powiatowi brak w ramach tego postępowania należytego 
określenia liczby stron poprzez dokonanie pomiarów własnych. Chodzi o to, że decyzja 
opierała się jedynie na protokole z kontroli WIOŚ, sporządzonym dla jednej działki  
z wniosku osoby fizycznej. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi zarzuciło Powiatowi, że należałoby 
przeprowadzić rozszerzony zakres badań, stwierdzających również inne przypadki. 

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że potrzeba powierzenia przeprowadzenia  
tych postępowań przez profesjonalną firmę zewnętrzną wynika z braku doświadczenia 
pracownika ds. ochrony środowiska zatrudnionego w dniu 22.02.2019 r. gwarantującego 
prawidłowe przeprowadzenie skomplikowanych postępowań administracyjnych. 

Przeprowadzenie tych postępowań przez profesjonalną firmę zewnętrzną przyczyni się 
do wzrostu kompetencji pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, którzy współdziałają w czynnościach prowadzonych przez 
specjalistyczną firmę o ugruntowanym doświadczeniu w zakresie projektowania  
i doradztwa w ochronie środowiska. 

Pan Naczelnik przypomniał o obowiązku przeprowadzania takiej analizy co 5 lat. 
Poinformował, że Komisja Europejska wydała 14 tzw. „konkluzji”, poziomów najlepszych 
technologii w szeregu aspektów ochrony środowiska.  
Analiza ma wykazać, że zakładane poziomy są osiągane i zawierać zalecenia, które będą 
następnie w drodze decyzji administracyjnej nałożone na wykonawcę. 

 Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w wyniku dokonanego rozpoznania rynku, 
najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma ATMO PROJEKT Projektowanie  
i Doradztwo w Ochronie Środowiska Grażyna Porwańska z Łodzi za cenę 24 600,00 zł 
brutto. 

W związku z tym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o wyrażenie zgody na zawarcie 
umowy na przeprowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących  
Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO” w sprawie analizy pozwolenia zintegrowanego  
i przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 
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Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Pan Burzyński poinformował, że w ramach prowadzanych postępowań 
administracyjnych wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia: 
analizy pozwolenia zintegrowanego i postępowania zmierzającego do wydania  
decyzji o ograniczeniu emisji hałasu oraz w przypadku uchylenia decyzji w wyniku 
odwołania – do przeprowadzenia dalszego postępowania aż do skutku, tj. uzyskania 
ostatecznych decyzji w sprawie emisji hałasu oraz decyzji powstałych na skutek  
analizy pozwolenia zintegrowanego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

W przypadku ewentualnych odwołań postępowanie administracyjne powinno być 
prowadzone do czasu uzyskania prawomocności wydanych aktów. 
Nie wyklucza się również przedłużenia umowy zawartej z wyłonionym wykonawcą 
na kolejny rok, w przypadku wystąpienia odwołań od decyzji i konieczności dalszego 
prowadzenia postępowań. 

Płatność w ramach umowy na przeprowadzenie postępowań administracyjnych  
dot. Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO” nastąpi w max. 3 transzach, po opracowaniu 
projektu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, analizy pozwolenia zintegrowanego  
z wnioskami oraz po uprawomocnieniu się decyzji. 
Płatność końcowa nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności dokumentów. 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu sugerowała ewentualną konieczność 
skorzystania z obsługi prawnej w przypadku dalszego rozpoznawania spraw przez wyższe 
instancje. 

Po tych uwagach stosowne zapisy zostaną ujęte w umowie zawartej z wyłonionym 
wykonawcą. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na przeprowadzenie postępowań 
administracyjnych dot. Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO” w sprawie analizy pozwolenia 
zintegrowanego i przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 E Pałczew – Wardzyn” 
etap II. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie  
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r., wystąpił  
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

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

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

– dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 E Pałczew – Wardzyn” etap II 
oznaczenie sprawy Or.272.1.3.2019. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy 
drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn długości około 668 m. 

Realizacja zadania polegać będzie na: 

– poszerzeniu istniejącej jezdni do szerokości 5,5 m, 

– ułożeniu nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni, 

– budowie jednostronnego chodnika szerokości 1, 5 i 2,00 m, 

– budowie peronów, 

– budowie ścieków podchodnikowych, 

– przebudowie zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, 

– wymianie przepustów pod zjazdami, 

– przebudowie pobocza, 

– oczyszczeniu rowów odwadniających. 

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

Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 2 września 2019 roku. 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono warunki udziału  
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zdolności zawodowej. 
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli: 

1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie co najmniej trzy roboty o wartości co najmniej  
400 000,00 PLN brutto każda, obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie 
nawierzchni bitumicznych i brukarskich z załączeniem dowodów określających  
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone; 

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe 
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do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności 
uprawniającej do kierowania robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z, 
umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.  

Zamawiający określił w przedmiotowym postępowaniu wysokość wadium w kwocie 
10 000,00 zł. 

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2019 r. do godziny 10:00. 

Kryteria oceny oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga kryterium: 60 %; 
2) okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 60 miesięcy) – waga kryterium: 40 %. 

Kosztorys inwestorski wykonany dla tego zadania opiewa na kwotę 715 tys. zł. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przewidziano 665 tys. zł na realizację  
tego zadania. 

W ramach niniejszego postępowania określono wymagania dotyczące zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy: Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy 
wniesienia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości 10,0 % ceny całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia 
zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2927 E Pałczew – Wardzyn” etap II. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 19  
do protokołu. 

18. Przedstawienie projektu pisma skierowanego do Orange Polska S.A. w sprawie 
rozwiązania występującej kolizji sieci teletechnicznych z przebudową drogi 
powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w 2018 roku w ramach opracowywanej 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E w Wiączyniu 
Dolnym od skrzyżowania z drogą 2913 E do granic miasta Łodzi (ul. Gajcego  
na odcinku od drogi wojewódzkiej ul. Rokicińskiej w Łodzi w kierunku północnym  
do Wiączynia Dolnego) przewidziano również wykonanie ścieżki rowerowej  
o nawierzchni asfaltowej. 

Pan Naczelnik zaznaczył, że właścicielem tej drogi na odcinku od ul. Rokicińskiej 
do ul. Słowiańskiej jest miasto Łódź, a dalej Powiat Łódzki Wschodni.  
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W trakcie prowadzonego postępowania projektant wystąpił o uzgodnienie  
tego projektu m. in. do Orange Polska S.A., która wystawiła warunki techniczne 
przebudowy ich sieci, na koszt Powiatu, wyartykułowane w 17 punktach 
zabezpieczających tylko interes Orange. 

Zażądano m. in. wykonania przebudowy istniejących dwóch kabli światłowodowych, 
opracowania szeregu dokumentacji, którą Orange Polska S.A. ewentualnie uwzględni. 
Zarekomendowano 3 firmy do zmiany lokalizacji urządzeń należących do Orange. 

Zwrócono uwagę, że w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej Powiat 
zostanie obciążony karami wynikającymi z umów zawartych przez Orange Polska S.A.  
z klientami mogących opiewać na kwoty kilkuset tysięcy złotych. 

Projektant nie zgodził się na wskazane warunki i wystąpił z pismem informującym  
o bezprawnych żądaniach Orange w zakresie przebudowy sieci.  

W odpowiedzi Orange Polska S .A. podtrzymało stanowisko.  

W związku z tym projektant w październiku 2018 r. wystąpił do Zarządu Powiatu  
z wnioskiem o odbiór wykonanego przez niego projektu, wskazując, że w otrzymanym 
zleceniu nie była przewidziana przebudowa jakiejkolwiek sieci. 

Zarząd Powiatu przyjął wówczas informację. Dokonano odbioru robót od projektanta. 

Od listopada 2018 roku prowadzona jest dalsza korespondencja z Orange, w której 
wskazano tej firmie m.in. że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli 
urządzenie znajduje się w pasie drogowym minimum 4 lata, to w przypadku przebudowy 
drogi przełożenie tego urządzenia spoczywa już na właścicielu sieci. 
Powiadomiono, że przez ostatnie 4 lata nie wydawano zezwoleń na umieszczenie 
urządzeń w pasie tej drogi, w związku z tym przebudowa sieci w tej drodze należy  
do obowiązków Orange. 

W odpowiedzi firma Orange wskazała, że sieć została wybudowana w 1998 r.  
w związku z czym obowiązujące obecnie przepisy prawa nie mają w tym przypadku 
zastosowania, a jedynie przepisy przejściowe z 2003 roku i w tej sytuacji zarządca drogi 
każdorazowo ma obowiązek przebudowy sieci na własny koszt. 

Pan Burzyński nadmienił, że firma Orange Polska S.A. pominęła istotny fakt,  
mianowicie zgodnie z art. 7 ustawy z 2003 r., jeżeli budowa, przebudowa lub remont 
drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu niezwiązanego z potrzebami 
zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego umieszczonego a pasie 
drogowym na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem wejścia w życie  
ww. ustawy (przed 2003 r.), koszt tego przełożenia ponosi zarządca drogi. 

W związku z tym do Orange wystąpiono o przedstawienie wydanych zezwoleń. 

W odpowiedzi wskazano jedynie, że na mapach w składnicy geodezyjnej są umieszczone 
sieci teletechniczne, które bez wątpienia są legalne. 

Pan Naczelnik zaznaczył, że sam fakt figurowania na mapach tych sieci nie stanowi 
potwierdzenia ich legalności. 
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Zasięgnięto w przedmiotowej sprawie opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który potwierdził gotowość 
prowadzenia postępowania przeciwko Orange w sprawie samowolnego umieszczenia 
sieci teletechnicznych (w ostateczności). 

Pan Zbigniew Burzyński zwrócił uwagę na treść art. 38 ustawy o drogach publicznych 
który stanowi, że w przypadku kiedy urządzenia obce w drodze nie stoją na przeszkodzie 
w wykonywaniu obowiązków zarządcy drogi, to takie urządzenie może pozostać w pasie 
drogowym lecz za zgodą zarządcy drogi. 

W związku z powyższym, Pan Naczelnik przedstawił Zarządowi Powiatu propozycję 
pisma kierowanego do Orange Polska S.A. w sprawie rozwiązania występującej kolizji 
sieci teletechnicznych z przebudową drogi powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym. 

Wobec braku zezwolenia na umieszczenie ww. urządzeń w pasie drogowym istniejące 
sieci teletechniczne wypełniają znamiona samowoli budowlanej ze wszystkimi 
konsekwencjami wynikającymi z ustawy prawo budowlane. Jednocześnie wskazane 
zostanie, że zaprezentowane w piśmie stanowisko Orange Polska S.A. w oparciu  
o przepis art. 7 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach 
publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw nie może stanowić podstawy  
do przeniesienia kosztów przełożenia urządzeń na zarządcę drogi wobec braku 
zezwolenia na ich umieszczenie w pasie drogowym wydanego przed dniem wejścia  
w życie przywołanej ustawy. 

Uwzględniając realia stanu prawnego umieszczonych w pasie drogowym sieci 
przedstawione zostaną firmie Orange Polska S.A. propozycje rozwiązania problemu 
kolizji z projektowaną przebudową drogi, uwzgledniające: 

– anulowanie przez Orange warunków usunięcia kolizji wydanych 13 września 2018 r., 

– uzgodnienie przez Orange projektu wykonawczy przebudowy drogi powiatowej  
nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi w wersji 
opracowanej przez Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski w sierpniu 2018 r.  
z warunkiem wykonania drogi rowerowej w konstrukcji rozbieralnej. 

Wskazano, że Zarząd Powiatu: 

– dokona zmiany projektowanej nawierzchni drogi rowerowej z zastosowaniem 
barwionych płyt betonowych o wymiarach 100 x 75 x 12, 

– ustali koszt zmiany technologii wykonania drogi rowerowej w terminie 14 dni 
od daty przekazania uzgodnionej dokumentacji na warunkach określonych w pkt 2 
i prześle do Orange Polska S.A. celem korekty / akceptacji. 

Oczekiwanym jest, że Orange Polska S. A. złoży zobowiązanie do pokrycia różnicy  
w kosztach przebudowy drogi wyliczonej w oparciu o procentowy wzrost wartości 
kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi po zmianie technologii wykonania  
drogi rowerowej w stosunku do wartości kosztorysowej przed zmianą i wystąpi  
do Zarządu Powiatu o zgodę na pozostawienie sieci w pasie drogowym na podstawie  
art. 38 ustawy o drogach publicznych, najwcześniej w dniu przekazania zobowiązania, 
o którym mowa w pkt 5. 
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Projekt pisma skierowanego do Orange Polska S.A. w sprawie rozwiązania  
występującej kolizji sieci teletechnicznych z przebudową drogi powiatowej nr 1151E  
w Wiączyniu Dolnym, stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował 
przedstawiony projekt pisma skierowanego do Orange Polska S.A. w sprawie 
rozwiązania występującej kolizji sieci teletechnicznych z przebudową drogi powiatowej 
nr 1151E w Wiączyniu Dolnym. 

Ponadto Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że wzrasta, w stosunku do lat 
poprzednich, pula środków finansowych z budżetu Państwa na zadania związane 
z przebudową dróg lokalnych, i że zgodnie z założeniami funkcjonowania Funduszu  
Dróg Samorządowych w pierwszej kolejności wojewodowie mają uwzględniać 
tzw. „listy rezerwowe” zadań, które w 2018 r. zostały pozytywnie zweryfikowane  
do dofinansowania w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i umieścić je  
na liście podstawowej. 

Po dokonaniu weryfikacji ubiegłorocznych wniosków prawdopodobnie zostanie 
ogłoszony kolejny nabór wniosków do dofinansowania. 

Pan Burzyński poinformował, że corocznie do dnia 15 lipca będzie prowadzony 
nabór wniosków o dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w roku 
następnym w kolejnych latach. W tym roku do dnia 15 marca wojewodowie mają 
zweryfikować ubiegłoroczne wnioski, oszacować pulę środków finansowych na ten cel 
i ogłosić kolejny nabór wniosków. 

19. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 
postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 w sprawie realizacji wydatków  
o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro 
oraz na usługi społeczne w zakresie powierzenia opracowania pn. „Wykonanie  
mapy techniczno-eksploatacyjnej i określenie „klas MLC” obiektom mostowym 
zlokalizowanym na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody  
na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale  
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. 
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne w zakresie powierzenia 
opracowania pn. „Wykonanie mapy techniczno-eksploatacyjnej i określenie „klas MLC” 
obiektom mostowym zlokalizowanym na drogach powiatowych powiatu łódzkiego 
wschodniego”. 
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Pan Burzyński przypomniał, że w ubiegłym tygodniu Zarząd Powiatu zdecydował  
o unieważnieniu postępowania na wykonanie opracowanie pn. „Wykonanie mapy 
techniczno – eksploatacyjnej i określenie „klas MLC” obiektom mostowym 
zlokalizowanym na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego” i ponownym 
przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy. 

Pan Naczelnik przypomniał, że na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku  
na etapie tworzenia budżetu na 2019 r. koszt wykonania takiego opracowania 
oszacowano na 5 tys. zł w oparciu o informacje uzyskaną również z Firmy 
Lehman + Partner POLSKA Sp. z o.o. z Konina, natomiast oferta tej samej Firmy  
w zakresie realizacji zadania opiewała na kwotę 6 575,58 zł brutto. 

Oferent został zawiadomiony o ponownym przeprowadzeniu postępowania  
na wykonanie tego opracowania, ze względu na brak w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego środków finansowych na ten cel. 

Po udzieleniu Firmie firmy Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. informacji o braku 
możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zamówienia, oferent 
zaproponował obniżenie proponowanej kwoty poprzez złożenie oferty dodatkowej. 

W wyniku konsultacji z Panią Anna Ziętkiewicz – Liber – radcą prawnym Starostwa 
Powiatowego w Łodzi stwierdzono, że zaproszenie do negocjacji poprzez złożenie 
oferty dodatkowej nie narusza przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy 
Kodeks cywilny. 

Ze względu na obawę o brak ofert w powtórzonym postępowaniu lub złożenie  
ofert przewyższających kwotę zaoferowaną przez ww. wykonawcę, Pan Burzyński 
wystąpił do Zarządu Powiatu o akceptację wniosku i wyrażenie zgody na zaproszenie 
Firmy Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. do negocjacji poprzez złożenie oferty 
dodatkowej. 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w przedłożonym wniosku, który stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

20. Podjęcie uchwały 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  
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Barbara Jagiełło-Chrebelska – podinspektor w Ref. Promocji Powiatu i Informacji) 

Pani Barbara Jagiełło – Chrebelska – podinspektor w Referacie Promocji Powiatu 
i Informacji wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie 
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honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji  
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” dla uczniów szkół z terenu powiatu łódzkiego wschodniego. 

Eliminacje organizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach oraz Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i odbędą się w siedzibie 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
w Koluszkach w dniu 12 marca 2019 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na współorganizację tego wydarzenia i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie współorganizacji „Światowego Dnia Inwalidy”  
dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referowała p. Barbara Jagiełło-Chrebelska – podinspektor w Ref. Promocji Powiatu i Informacji) 

Pani Barbara Jagiełło – Chrebelska wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 
zgody na współorganizację z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Koluszkach „Światowego, Europejskiego Dnia Inwalidy” dla mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego, który odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. w Koluszkach. 

Wnioskowano o przeznaczenie na ten cel kwoty 1 200 zł na wynajem sali.  

Przypomniano, że w ubiegłym roku występowano o przeznaczenie na ten cel środków 
finansowych w takiej samej wysokości i wówczas przyznano środki w kwocie 1 000,00 zł. 

 W związku z powyższym zaproponowano, aby na pokrycie kosztów najmu sali  
w celu współorganizacji „Światowego Dnia Inwalidy” dla mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego przeznaczyć z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego środki 
finansowe w kwocie 1 000,00 zł. 
 Szczegółowe warunki realizacji usługi, o której mowa zostaną określone w odrębnej 
umowie. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na współorganizację tego wydarzenia i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 

Do podpisania umowy upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę łódzkiego Wschodniego. 
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22. Rozpatrzenie zaproszenia w poczet członków Komitetu Honorowego Jubileuszowego 
30-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 
(referowała p. Barbara Jagiełło-Chrebelska – podinspektor w Ref. Promocji Powiatu i Informacji) 

Pani Barbara Jagiełło – Chrebelska poinformowała o wystąpieniu Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” 
i Olimpijczyków, który zwrócił się do Starosty Łódzkiego Wschodniego z zaproszeniem 
do wstąpienia w poczet członków Komitetu Honorowego Jubileuszowego 30-go 
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Rozważano zasadność udziału Powiatu w tym przedsięwzięciu i dyskutowano na temat 
ewentualnego zainicjowania powiatowego wyścigu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu rozpatrzył negatywnie 
zaproszenie w tej sprawie. 

23. Rozpatrzenie pisma Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie  
w sprawie objęcia patronatem imprezy okolicznościowej „Święto Pszczoły”. 
(referowała p. Barbara Jagiełło-Chrebelska – podinspektor w Ref. Promocji Powiatu i Informacji) 

Pani Barbara Jagiełło-Chrebelska przedstawiła pismo Gminno Parkowego Centrum 
Kultury i Ekologii w Plichtowie w sprawie objęcia patronatem przez Starostę  
Łódzkiego Wschodniego imprezy okolicznościowej „Święto Pszczoły”. 
Wskazano, że w 2019 r. odbędzie się 5 edycja tego wydarzenia. 

Współpracę w tym zakresie nawiązano z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, 
Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Brzezinach oraz indywidualnymi pszczelarzami  
z okolicy. 

Planowane jest zainteresowanie tą imprezą i zaproszenie do współpracy organizacji 
i związków ekologicznych oraz placówek kultury spoza Gminy Nowosolna m.in. Związku 
Pszczelarzy z Koluszek, Koła Pszczelarzy z Andrespola, Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wiśniowej Górze. 
Zamiarem organizatorów jest stworzenie od tego roku imprezy o zasięgu powiatowym. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Zarząd Powiatu rozważał możliwość objęcia tego wydarzenia patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego. 

Sprawa zostanie również skonsultowana z Przewodniczącym Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego Panu Jerzemu 
Genslerowi, radcy prawnemu w Starostwie Powiatowym w Łodzi do reprezentowania 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego  
P. B. M. „Budmont” o zapłatę kwoty 588 113,00 zł przed Sądami Powszechnymi  
w obydwu instancjach. 
 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z upływającym w dniu 8 marca 
2019 r. terminem na złożenia apelacji w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego 
 – właściciela Firmy „Budmont” przeciwko Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu  
o zapłatę kwoty 588 113,00 zł, zaistniała konieczność umocowania prawnego  
Pana Jerzego Genslera – radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Łodzi  
do występowania w tej sprawie w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Potrzeba upoważnienia Pana Jerzego Genslera związana jest z planowanym 
zakończeniem umowy o pracę z Panią Anną Ziętkiewicz – Liber upoważnioną dotychczas 
przez Zarząd Powiatu do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w przedmiotowej sprawie. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą 
o udzielenie Panu Jerzemu Genslerowi radcy prawnemu w Starostwie Powiatowym 
w Łodzi pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego P.B.M. „Budmont” 
o zapłatę kwoty 588 113,00 zł przed Sądami Powszechnymi w obydwu instancjach. 

 Jednocześnie Pan Burzyński poprosił Zarząd Powiatu o zatwierdzenie wszystkich 
dotychczas wykonanych czynności procesowych podjętych przez radcę prawnego 
 – Annę Ziętkiewicz – Liber w sprawie z powództwa Jarosława Zielińskiego P.B.M. 
„Budmont” o zapłatę kwoty 588 113,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu udzielił 
pełnomocnictwa procesowego Panu Jerzemu Genslerowi, zgodnie z przedstawioną 
propozycją. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 25 
do protokołu. 

Ponadto Pan Naczelnik przedstawił konkluzję wydanego wyroku sądu w sprawie 
z powództwa Jarosława Zielińskiego P.B.M. „Budmont” o zapłatę kwoty 588 113,00 zł. 

Biegły sądowy w sporządzonej na zlecenie sądu ekspertyzie stwierdził, że zmiana  
w trakcie realizacji robót, dokonana w trakcie realizacji robót zmiana przyborów 
sanitarnych na takie, które służą osobom niepełnosprawnym (pozyskanie przez 
wykonawcę takich nowych przyborów może zająć 30 dni). 

Sąd na tej podstawie uznał, iż trzydzieści dni opóźnienia w realizacji zadania jest 
usprawiedliwione, a naliczone za ten okres kary umowne są nienależne. 
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Problem polega na tym, że zadanie było realizowane przez wykonawcę bez należytego 
wyprzedzenia identyfikacji zagrożeń i przygotowania niezbędnych materiałów. 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu odniosła się do kwestii zmiany kwoty 
umowy w protokolarnym przekazaniu tego zadania. 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że w momencie oceny możliwości zmiany 
sanitariatów zwrócono uwagę, że nie ma potrzeby wymiany urządzeń, które są  
w dobrym stanie technicznym. Za obustronną zgodą zrezygnowano z wymiany tych 
urządzeń, a koszty zmniejszenia wartości zamówienia oszacowano na podstawie 
kosztorysu ofertowego. 

25. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała o spotkaniu 
Zarządu Związku celowego Województwa Łódzkiego w dniu 5 marca 2019 r.  
w Rzgowie, podczas którego za cel przyjęto realizację projektu dotyczącego geodezji 
do 2023 roku na terenie 14 powiatów województwa łódzkiego. 

W związku ze zmianą kierownika projektu, w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych zostanie wyłoniona firma zarządzająca. 

Pani Wicestarosta poinformowała, że dzięki pracy Dyrektora PODGiK i Geodety 
Kutnowskiego zostały przygotowane warunki techniczne opracowania warunków 
specyfikacji bazy danych GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) 
i BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych). 

Kolejni geodeci przygotowali warunki techniczne na opracowanie warunków 
technicznych do modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ta modernizacja 
będzie realizowana na terenie całego województwa. 

Została również opracowana specyfikacja na skanowanie dokumentów (Powiat 
Łódzki Wschodni ma już zrealizowane te prace). 

Planowane jest, aby w pierwszej kolejności wykonać modernizację ewidencji, 
następnie GESUT i BDOT, a trakcie realizacji tych prac zostanie ogłoszony przetarg 
na dostawę sprzętu komputerowego. 
Dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego istotne jest zakupienie modułu podstawowego 
Geoportalu, dla umożliwienia przeglądu danych. 

Pan Michał Kotynia – Dyrektor PODGiK poinformował o zawartej w ramach 
krajowego Geoportalu usługi, obejmującej działki gruntu. Przypomniał również  
o ustawowym obowiązku wdrożenia systemu teleinformatycznego do obsługi 
Geoportalu. 

Odniesiono się również do potrzeby wprowadzenia tzw. „osnowy geodezyjnej”, 
która powinna zostać przeliczona do nowego układu odniesienia w Amsterdamie,  
w związku z dyrektywami Unii Europejskiej nakazującymi wdrażanie tych odniesień 
przestrzennych. 
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W przypadku Powiatu Łódzkiego Wschodniego zastosowanie takiego rozwiązania 
stanowiłoby wydatek rzędu około 700 tys. zł – 1 mln zł. 

Pani Wicestarosta poinformowała, że w ramach Związku Powiatów Polskich 
na forum Województwa miało miejsce spotkanie ze Skarbnikami, podczas którego 
podjęto również dyskusje na ten temat. 

Dyskutowano na temat dostępu do Geoportalu przez poszczególne gminy i treści, 
jakie powinien zawierać Geoportal. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłaty 
dotyczącej wpłat dokonanych przez Citynet Sp. z o.o. z Łodzi za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego. 

Pani Skarbnik poinformowała, że wpłaty dokonane przez Citynet Sp. z o. o.  
w dniu 15 stycznia 2019 r. w wysokości 890,00 zł, w dniu 17 stycznia 2019 r.  
w wysokości 349,90 zł i 594,00 zł oraz w dniu 21 stycznia 2019 r. w wysokości 
594,00 zł zostały zarachowane na poczet opłat rocznych za 2019 rok dotyczących 
wydanych decyzji oraz odsetek ustawowych z tytułu nieterminowych wpłat. 

Pozostała kwota w wysokości 455,50 zł zostanie zwrócona na wskazany rachunek 
bankowy. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wydał w tej 
sprawie postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które stanowi załącznik nr 26 
do protokołu. 

 Pan Starosta przedstawił pismo Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Jastrzębowskiego. 

W przedmiotowym wystąpieniu nawiązaniu do prowadzonej korespondencji  
w sprawie nabycia w rybie bezprzetargowym od Województwa Łódzkiego udziałów 
696/1000 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi, w obrębie S-06, 
przy ul. Sienkiewicza 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/11. 

Wskazano, że w przypadku powstania obowiązku wypłaty odszkodowania 
na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego w związku z przejęciem nieruchomości  
tzw. decyzją ZRID pod planowaną inwestycję pn. „Budowa drogi Wojewódzkiej  
nr 714 w śladzie drogi powiatowej nr 1164 E na terenie Gminy Brójce, w ramach 
odszkodowania nie może być przyznana, za zgodą wywłaszczonego właściciela 
odpowiednia nieruchomość zamienna (lub udział w nieruchomości zamiennej). 
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Ewentualna różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji  
a wartością nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez dopłatę pieniężną. 

Wobec tego zwrócono się do Starosty Łódzkiego Wschodniego z prośbą 
o ustosunkowanie się do kwestii ewentualnego nabycia udziału w omawianej 
nieruchomości przez Powiat w ww. formule, co pozwoli na określenie kierunków 
zagospodarowania części nieruchomości stanowiącej własność Województwa 
Łódzkiego. 
Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

W świetle przedstawianych informacji Zarząd Powiatu uznał za wskazane 
doprowadzenie do spotkania w szerszym gronie w celu omówienia przedstawianych 
zagadnień. 

Ponadto do Urzędu Marszałkowskiego zostanie skierowane wystąpienie w sprawie 
przekazania dokumentacji wraz z operatem szacunkowym wyceny nieruchomości, 
celem zapoznania się z treścią, z jednoczesnym zapytaniem o termin finalizacji 
odszkodowań. 

Konieczne będzie również dokonanie aktualizacji stawek czynszu. 

 Dyskutowano na temat tegorocznych obchodów Święta Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, które odbędą się 26 kwietnia 2019 roku. 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła problem dotyczący 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, związany z potrzebą remontu łazienki  
w tym budynku. 
Kierownik WTZ sygnalizowała potrzebę partycypacji w kosztach tego remontu przez 
Powiat. 

Dyskutowano na temat zwiększania środków finansowych dla WTZ, ewentualnej 
rozbudowy tego budynku oraz przeniesienia WTZ w inne miejsce lub utworzenia  
„filii” WTZ przy Dziennym Domu Pomocy dla osób niesamodzielnych  
i niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

Debatowano również o roli, jaką powinien spełniać Warsztat Terapii Zajęciowej 
i ewentualnego korzystania przez uczestników WTZ z Dziennego Domu Pomocy  
dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. 
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 Pani Marta Stasiak przedstawiła informacje o piśmie skierowanym przez  
Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód dotyczącym składowania dokumentów 
jednostki w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

Pani Wicestarosta odniosła się do ewentualnego zagospodarowania pomieszczeń  
w ZSP nr 1 w Koluszkach na archiwum zakładowe. 

 Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zaproponowała,  
aby Powiat Łódzki Wschodni wspólnie z Wójtami i Burmistrzami miast i gmin  
z terenu Powiatu wystąpili do Ministerstwa w sprawie zmiany wielkości  
wskaźnika koncentracji wymaganego do spełnienia przez wnioskodawców 
przy projektach finansowanych ze środków zewnętrznych polegających na budowie 
kanalizacji na obszarach wiejskich. 

Wskazano, że prace legislacyjne dotyczące dokumentów programowych i zasad 
finansowania inwestycji na lata 2020 – 2027 właśnie się rozpoczęły, stąd zasadnym 
byłoby poruszenie wskazanego tematu i wystosowanie pisma w tej sprawie  
do Ministerstwa. 

Zarząd Powiatu przychylił się do zaprezentowanej propozycji sformułowania 
takiego stanowiska, które po uzgodnieniu zostanie przedstawione na forum 
Związku Powiatów Polskich. 

 Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz zasygnalizowała rozważenie powołania 
młodzieżowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Pani Wicestarosta zaznaczyła, że takie działanie miałoby charakter promocyjny  
dla Powiatu. 
Sprawa zostanie przedyskutowana. 

 Pani Marta Stasiak poinformowała o zamieszczeniu na stronie internetowej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego informacji o kolejnej edycji konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne, który jest jednym z wielu działań prewencyjnych Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami: 

1) dotyczącą żądań Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w sprawie 
podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych 
pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami; 

2) z decyzją Burmistrza Miasta Rzgowa zatwierdzającą podział nieruchomości 
położonej w Bronisinie Dworskim, w gminie Rzgów, oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki 179 o powierzchni 0,5056 ha (powstaje m.in. działka  
nr 179/3 o pow. 0,0102 ha wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej). 
Zarząd Powiatu odstąpił od przysługującego prawa do złożenia odwołania  
od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi  
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rzgowa; 

3) z pismem Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w sprawie 
objęcia patronatem imprezy okolicznościowej „Święto Pszczoły”. 

 Zarząd Powiatu zaakceptował projekt pisma skierowanego do Orange Polska S.A.  
w sprawie rozwiązania występującej kolizji sieci teletechnicznych z przebudową drogi 
powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie  
od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 w sprawie 
realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 
30 000,00 euro oraz na usługi społeczne w zakresie powierzenia opracowania  
pn. „Wykonanie mapy techniczno-eksploatacyjnej i określenie „klas MLC” obiektom 
mostowym zlokalizowanym na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego”. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył zaproszenie w poczet członków Komitetu 
Honorowego Jubileuszowego 30-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Solidarności” i Olimpijczyków. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 147/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego 
zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w Gminie Andrespol, 
Powiat Łódzki Wschodni” 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

2) Nr 148/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na rok 2019 (na wniosek 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

3) Nr 149/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019  
(na wniosek 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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4) Nr 150/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie – 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

5) Nr 151/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze – 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

6) Nr 152/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Lisowicach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

7) Nr 153/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód – 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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8) Nr 154/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa  
własności nieruchomości położonych w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, 
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 481/1 o pow. 0,0045 ha  
i 482/1 o pow. 0,0044 ha – 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

9) Nr 155/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Tuszyn, obrębie Modlica, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 481/8 o pow. 0,0098 ha – 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

10) Nr 156/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej zrzeczenia 
się odszkodowania za nieruchomość położoną w Tuszynie, obrębie 17, oznaczoną  
w ewidencji gruntów jako działka nr: 76/2 o pow. 0,0315 ha – 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

11) Nr 157/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na przeprowadzenie postępowań administracyjnych  
dot. Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO” w sprawie analizy pozwolenia zintegrowanego 
i przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu – uchwałę podjęto następującym 



29 

 

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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

12) Nr 158/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 E Pałczew – 
Wardzyn” etap II – 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

13) Nr 159/2019 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  
z terenu 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

14) Nr 160/2019 w sprawie współorganizacji „Światowego Dnia Inwalidy” dla 
mieszkańców 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

15) Nr 161/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego Panu Jerzemu 
Genslerowi, radcy prawnemu w Starostwie Powiatowym w Łodzi  
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie z powództwa 
Jarosława Zielińskiego P.B.M. „Budmont” o zapłatę kwoty 588 113,00 zł przed 
Sądami Powszechnymi w obydwu instancjach – 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 X   

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

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


