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PROTOKÓŁ NR 23/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 5 kwietnia 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 Nr 22/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 22/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia 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”. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w imieniu Komisji 
Przetargowej powołanej 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 – oznaczenie sprawy Or.272.1.4.2019, 
poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu na składanie 
ofert tj. do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00, wpłynęła jedna oferta Konsorcjum:  

– Lider – Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOTRION 
M. Chojnacki, P. Szyszka, P. Świderek s.c., ul. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź; 

– Partner – Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne s.c. Michał Pawłowski, 
Maciej Jasik, ul. Narutowicza 77, 90-138 Łódź. 
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Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 6 grudnia 2019 roku. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 220 000,00 zł. 

W ramach złożonej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowano 
cenę 293 000,00 zł brutto  

Biorąc pod uwagę fakt, że cena złożonej oferty na realizację zamówienia znacznie 
przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, Pan Michał Kotynia wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że postępowanie 
unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przychylił się 
do przedstawionego wniosku i unieważnił postępowanie 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”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na wniosek: Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (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 zleconych oraz zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PPP) w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 215/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 kwietnia 
2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych; 
3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach w zakresie zadań własnych; 
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych; 
6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie pełnomocnictw 
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 
1) Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 
2) Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach; 
3) Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach; 
4) Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach; 
5) Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach; 
6) Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
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7) Kierownikowi Dziennego Domu Pomocy; 
8) Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
9) Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Pełnomocnictwa obejmować będą umocowanie wskazanych osób do działania 
w zakresie: 
a) zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w zakresie ustalonego planu finansowego dla jednostki, 
b) wystawiania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego faktur VAT, 
c) wystawiania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego faktur VAT korygujących, 
d) wystawiania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego not korygujących, 
e) wystawiania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego paragonów fiskalnych, 
f) innych czynności niezbędnych w związku z centralizacją podatku VAT przez Powiat 

Łódzki Wschodni. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictw 
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego i podjął 
w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw 
i może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte. 

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Traci moc Uchwała Nr 1106/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
24 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikowi 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad centralizacji 
rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Łódzki Wschodni. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

 Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany wykazu 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego objętych konsolidacją 
rozliczeń podatku od towarów i usług zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały 
Nr 1105/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 listopada 2016 r. 
w sprawie ustalenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez 
Powiat Łódzki Wschodni. 

Proponowane zmiany polegają na aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego objętych centralizacją podatku VAT. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej 
zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 73/11 w miejscowości Leśne Odpadki 
do kategorii dróg gminnych. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował o wystąpieniu Gminy Brójce o wyrażenie opinii 
na temat zaliczenia drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 73/11 
w miejscowości Leśne Odpadki do kategorii dróg gminnych. 

Pan Naczelnik przypomniał, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały 
rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 
Wskazana droga wewnętrzna nie ma istotnego wpływu na układ sieci komunikacyjnej 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaopiniował 
pozytywnie zaliczenie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 73/11 
w miejscowości Leśne Odpadki do kategorii dróg gminnych. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

10. Przedstawienie wniosku Komendanta Społecznej Straży Rybackiej działającej  
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego o wsparcie finansowe działalności Straży. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił wystąpienie Komendanta Społecznej Straży 
Rybackiej działającej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego o wsparcie finansowe 
działalności Straży w kwocie 8 000,00 zł w formie dotacji na zakup wyposażenia: 
mundurów, t-shirtów, butów taktycznych, pasów taktycznych, czapek, latarek, lornetek 
i noktowizora dla Społecznych Strażaków Rybackich. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedmiotowym piśmie, którego kopia 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej zatwierdzonego 
przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego stwierdzono, że możliwe cele wsparcia 
funkcjonowania Straży nie obejmują przewidywanych zakupów określonych we wniosku. 
Brak jest możliwości zarezerwowania w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
środków finansowych na wnioskowane zakupy. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu uznał, że brak jest możliwości udzielenia 
wsparcia finansowego, o które wystąpiono. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Fiat Seicento o nr rej. ETM 4KM2. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował o przejętym na własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego samochodzie osobowym marki Fiat Seicento o nr rej. ETM 4KM2, na mocy 
postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. 

Ekspertyza techniczna ww. pojazdu wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę 
samochodowego wykazała znaczne zużycie tego auta, które nie nadaje się do dalszej 
eksploatacji, a jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. 

W związku z powyższym Komisja Likwidacyjna powołana Zarządzeniem Nr 5/2016 
Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 stycznia 2016 r. wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o przyjęcie wybranego sposobu likwidacji samochodu osobowego 
marki Fiat Seicento o nr rej. ETM 4KM2, poprzez przekazanie do recyklingu. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zaproponowany sposób likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Fiat Seicento o nr rej. 
ETM 4KM2 i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

12. Przedstawienie rekomendowanych przez Powiatową Radę Sportu dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego kandydatur do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego 
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku. 

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

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
poinformowała, że podczas posiedzenia Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w dniu 1 kwietnia 2019 roku przedstawiono kandydatury 
rekomendowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przyznania Nagrody 
Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku: 

– Magdalena Pierzchała – posiada wysokie osiągniecia w biegach górskich, udział 
w Mistrzostwach Polski juniorek (II i III miejsce) i Mistrzostwach Świata, 

– Marcin Bartoszek – posiada osiągniecia w biegach na orientację, zajął III, IV, VI, III, IV 
miejsca w Mistrzostwach Europy, 

– Julia Biernacka – posiada wysokie osiągnięcia w tańcu (Mistrzostwa wojewódzkie, 
krajowe, międzynarodowe – światowe). 

Powiatowa Rada Sportu w odniesieniu do tych rekomendacji oraz po zapoznaniu się  
z osiągnięciami sportowymi kandydatów do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego 
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za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku, spośród 6 zgłoszonych kandydatur 
do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego, przyznawanej w 2019 roku za wysokie 
osiągnięcia sportowe w 2018 roku pozytywnie zaopiniowała i zarekomendowała 
następujące kandydatury: 

1) Magdalena Pierzchała (biegi górskie), 

2) Julia Biernacka (taniec), 

3) Wojciech Kaleta (judo). 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty 
Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku. 

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

W związku z rekomendacjami do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie 
osiągnięcia sportowe w 2018 roku, Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu 
Powiatu o przeznaczenie na tę Nagrodę środków finansowych w wysokości 2 100,00 zł 
i ustanowienie maksymalnej wartości Nagrody w kwocie 700,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu ustalił maksymalną  
wartość Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe 
w 2018 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego 
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku. 

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

W związku z ustaleniem w 2019 roku maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku, Pani Małgorzata Szelest 
wystąpiła do Zarządu Powiatu o przyznanie tej Nagrody następującym osobom: 

– Magdalenie Pierzchale (biegi górskie), 

– Marcinowi Bartoszkowi (biegi indywidualne i drużynowe), 

– Julii Biernackiej (taniec). 

Nagroda w formie pieniężnej zostanie przyznana tym osobom w wysokości 
przewidzianej uchwałą Zarządu. 



8 

 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyznał 
ww. osobom Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe 
w 2018 roku. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Powiatowej 
Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

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

W związku z wystąpieniem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Andrespolia”, 
Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian 
w uchwale nr 185/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 marca 
2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zaproponowano uzupełnienie składu PRS poprzez powołanie kolejnego członka PRS  
w osobie Jana Machały – przedstawiciela Gminnego Ludowego Klubu Sportowego 
„Andrespolia”. 

Pani Naczelnik przypomniała, że obecnie skład Rady jest jedenastoosobowy, zatem 
wprowadzenie takiej zmiany jest dopuszczalne, ponieważ zgodnie z uchwałą 
Nr 144/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego oraz ustalenia regulaminu jej działania, skład Rady stanowi  
od 9 do 13 osób, w tym do czterech osób będących przedstawicielami stowarzyszeń 
(w chwili obecnej powołanych do Rady Sportu jest dwóch przedstawicieli stowarzyszeń). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 15 do protokołu. 

16. Rozpatrzenie pisma dyrektora PPP w Koluszkach w sprawie przeniesienia 
zamiejscowych stanowisk pracy z Tuszyna do Rzgowa. 

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

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach w sprawie przeniesienia zamiejscowych stanowisk pracy 
z Tuszyna do Rzgowa. 

W przedmiotowym wystąpieniu wskazano, że obecne usytuowanie sali terapeutycznej 
nie jest komfortowe dla klientów Poradni oraz specjalistów prowadzących zajęcia 
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z powodu lokalizacji gabinetu obok kotłowni, braku poczekalni dla rodziców, 
umieszczenia wydziału edukacji na tej samej kondygnacji oraz dzwonków szkolnych 
i hałasu w trakcie przerw lekcyjnych. Wskazane powyżej czynniki negatywnie rzutują  
na zapewnienie klientom Poradni poczucia bezpieczeństwa i anonimowości. 

Kopia pisma skierowanego przez dyrektora PPP w Koluszkach do Zarządu Powiatu 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Po analizie przedmiotowego wystąpienia, Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpieniu 
z pismem do Burmistrza Miasta Tuszyn, z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy. 

17. Rozpatrzenie pisma dyrektora I LO w Koluszkach o przyznanie środków finansowych  
na zakup 53 stolików uczniowskich jednoosobowych. 

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

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach o przyznanie środków finansowych w wysokości 6 360,00 zł na zakup 
53 stolików uczniowskich jednoosobowych, w tym 34 stoliki do pracowni biologicznej 
oraz 19 stolików do sali nr 3. 

W przedmiotowym wystąpieniu wskazano, że krzesła i stoliki uczniowskie znajdujące się 
w tych salach lekcyjnych są zniszczone i kwalifikują się do wymiany. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Po analizie sprawy Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowe wystąpienie. 

18. Rozpatrzenie wniosku o 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 świadczenia w 2019 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu  
i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

 (referował p. Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa) 

Pan Arkadiusz Niecka – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
przedstawił informacje na temat prowadzonych postępowań mających na celu 
wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny 
oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego. W 2019 r. dwukrotnie były prowadzone postępowania w tym zakresie. 
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Oferty złożone w obydwu postępowaniach znacznie przewyższały kwotę jaka 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania, dlatego postępowania 
zostały unieważnione. 

Po dokonaniu rozeznania w zakresie wykonywania tego typu usług, Gminna Przychodnia 
Zdrowia w Andrespolu będąca Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Andrespolu, mieszcząca się przy ulicy Rokicińskiej 125 wyraziła zgodę na świadczenie 
tej usługi. 

Na 2019 rok zaplanowano wydatkować kwotę 9 500,00 zł, tj. 2 203,31 €. 

Mając na uwadze powyższe, Pan Arkadiusz Niecka wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o 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 świadczenia 
w 2019 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu 
karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLII Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. 

 (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 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLII Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanego przez Komendę Powiatową Policji 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który odbędzie się na terenie Miejsko – Gminnego 
Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach w dniu 
26 kwietnia 2019 roku.  

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczyć środki 
finansowe do kwoty 700 zł na zakup nagród dla dwóch zwycięskich drużyn. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił w tym 
zakresie zastrzeżeń i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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20. Rozpatrzenie pisma Zespołu Seniora „Złota Jesień” o wsparcie finansowe dla Zespołu. 
 (referowała p. Barbara Jagiełło –Chrebelska – podinspektor w Ref. Promocji Powiatu i Informacji) 

Pani Barbara Jagiełło – Chrebelska przedstawiła ponownie wystąpienie Zespołu Seniora 
„Złota Jesień” o wsparcie finansowe dla Zespołu, w związku z obchodami 35-lecia 
działalności z przeznaczeniem na wydanie folderu Zespołu, w którym zostałoby 
zamieszczone logo Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Wobec wątpliwości dla takiej formy promocji, z uwagi na fakt, że na wykonanie folderu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego planowane jest pozyskanie środków od sponsorów, 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego dla Zespołu 
Seniora „Złota Jesień”. 

21. Rozpatrzenie pisma Gminno – Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 
w sprawie objęcia patronatem imprezy ekologicznej pn. „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 imprezy ekologicznej 
pn. „Święto Pszczoły”. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w przedłożonym piśmie, którego 
kopia stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Z pozyskanych informacji wynika, że przedmiotowe wydarzenie odbędzie się w drugiej 
połowie lipca 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na objęcie patronatem imprezy ekologicznej pn. „Święto Pszczoły”. 

22. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie o objęcie patronatem 
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego uroczystości związanej z jubileuszem 100-lecia 
powstania jednostki OSP. 

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

Pani Barbara Jagiełło – Chrebelska przedstawiła pismo Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kalinie o objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego uroczystości 
związanej z jubileuszem 100-lecia powstania jednostki OSP w Kalinie. 
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Kopia pisma OSP w Kalinie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego obchodów 100-lecia powstania 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie organizowanego przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Kalinie, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r. w Kalinie. 

Zdecydowano o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 700,00 zł 
na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas tego wydarzenia. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 23 
do protokołu. 

Do podpisania umowy z gminą Rzgów w zakresie realizacji wskazanego celu 
upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Martę Stasiak – Członka Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej 
nieruchomości według stanu nieruchomości, stosownie do treści przepisów 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg dla nieruchomości położonych w Łodzi, obrębie W-36, oznaczonych 
w ewidencji gruntów jako działki nr: 84/1 o pow. 0,0194 ha i 114/1 o pow. 0,0100 ha, 
90/1 o pow. 0,0363 ha, 102/1 o pow. 0,0104 ha. 

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

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego na sporządzeniu operatu 
szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości 
na dzień wydania decyzji o podziale nieruchomości (18 września 2018 r.) oraz według 
aktualnej wartości, stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie operatu szacunkowego określającego rynkową nieruchomości 
dla nieruchomości położonych w Łodzi, obrębie W-36, oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działki nr: 

– 84/1 o powierzchni 0,0194 ha i 114/1 o powierzchni 0,0100 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00074799/0, 

– 90/1 o powierzchni 0,0363 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta 
LD1M/00081088/5, 

– 102/1 o powierzchni 0,0104 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. 
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W ramach rozpoznania rynku wystąpiono do 5 potencjalnych wykonawców 
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w terminie do dnia 28 marca 2019 r. 
do godz. 9:00 wpłynęły 3 oferty z cenami na realizację zadania w wysokości: 1 410,00 zł, 
1 500,00 zł i 2 890,00 zł (ceny brutto). 

Najkorzystniejszą ofertę cenową za 1 410,00 zł brutto przedstawiło przedsiębiorstwo  
Wycena i Termowizja Nieruchomości Iwona Peła-Wlazeł, Budków 86, Żarnów 26-330, 
w związku z tym Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy 
na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej nieruchomości 
według stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji o podziale nieruchomości 
(18 września 2018 r.) oraz według aktualnej wartości, stosownie do treści przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych dla nieruchomości położonych w Łodzi, obrębie 
W-36, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 84/1, 114/1, 90/1, 102/1. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty ww. wykonawcy oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie 
przedmiotowego zadania. 

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

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości 
rynkowej prawa własności nieruchomości w celu jej zbycia, dla nieruchomości 
położonej w Gminie Rzgów, obręb Czyżeminek, oznaczonej w ewidencji jako działka 
nr 203 o pow. 0,1073 ha. 

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

Pan Bogusław Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego 
na sporządzeniu operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej prawa własności 
nieruchomości w celu jej zbycia, dla nieruchomości położonej w Gminie Rzgów,  
obręb Czyżeminek, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 203 o powierzchni 0,1073 ha 
zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości. 

W ramach przeprowadzenia rozpoznania rynku wystąpiono do 5 potencjalnych 
wykonawców z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 
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W wyniku przeprowadzonego postępowania w terminie do dnia 28 marca 2019 r. 
do godz. 9:00 wpłynęła 1 oferta za cenę 550,00 zł brutto złożona przez Firmę Wycena 
i Termowizja Nieruchomości Iwona Peła-Wlazeł. 

W związku z tym Pan Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie 
wyboru oferty oraz o akceptację projektu umowy na sporządzenie operatu 
szacunkowego z wyceną wartości rynkowej prawa własności nieruchomości w celu 
jej zbycia, dla nieruchomości położonej w Gminie Rzgów, obręb Czyżeminek, oznaczonej 
w ewidencji jako działka nr 203 o powierzchni 0,1073 ha. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
ww. wykonawcy oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie przedmiotowego 
zadania. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 27 
do protokołu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości 
rynkowej prawa własności nieruchomości oraz wartości rynkowej prawa  
użytkowania wieczystego w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego dla nieruchomości położonej w Gminie Andrespol, w obrębie Andrespol, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 88/26 o pow. 0,2237 ha, 88/28 
o pow. 0,5207 ha, 88/30 o pow. 0,9165 ha. 

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

Pan Bogusław Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego 
na sporządzeniu operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej prawa 
własności nieruchomości oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 
w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zostało 
przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości 
oraz wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego w celu aktualizacji opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w Gminie Andrespol, 
w obrębie Andrespol, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 

– 88/26 o powierzchni 0,2237 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi prowadzi księgę wieczystą LD1M/00291780/1, 

– 88/28 o powierzchni 0,5207 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi prowadzi księgę wieczystą LD1M/00308897/7, 

– 88/30 o powierzchni 0,9165 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi prowadzi księgę wieczystą LD1M/00287363/1. 
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W ramach rozpoznania rynku wystąpiono do 5 potencjalnych wykonawców 
z zapytaniem o możliwość realizacji przedmiotowego zadania. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w terminie do dnia 28 marca 2019 r. 
do godz. 9:00 wpłynęły 2 oferty za cenę: 1 390,00 zł i 3 960,00 zł (ceny brutto). 

Najkorzystniejszą ofertę cenową za 1 390,00 zł brutto przedstawiło przedsiębiorstwo 
Wycena i Termowizja Nieruchomości Iwona Peła-Wlazeł, Budków 86, Żarnów 26-330, 
w związku z tym Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz o akceptację projektu umowy 
na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej prawa własności 
nieruchomości oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego w celu 
aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla nieruchomości 
położonej w Gminie Andrespol, w obrębie Andrespol, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki nr: 88/26 o powierzchni 0,2237 ha, 88/28 o powierzchni 0,5207 ha, 
88/30 o powierzchni 0,9165 ha. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty ww. wykonawcy oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie 
przedmiotowego zadania. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 29 
do protokołu. 

26. Omówienie przebiegu VI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Starosta przedstawił treść pisemnej informacji z VI Sesji Rady Powiatu, która  
odbyła się w dniu 28 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi  
przy ul. Sienkiewicza 3. 

Informacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

27. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu poinformowała o rozpoczętym 
przez Fundację Ziemia i Ludzie naborze do realizacji seminariów „Kompleksowa 
termomodernizacja domów jednorodzinnych – korzyści ekonomiczne, społeczne 
i środowiskowe”  na terenie gmin i powiatów. 

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

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o 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 świadczenia w 2019 roku usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu 

i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komendanta Społecznej Straży Rybackiej 

działającej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego o wsparcie finansowe działalności 

Straży. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się: 

– z rekomendowanymi przez Powiatową Radę Sportu dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego kandydaturami do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego 

za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku, 

– z pismem Gminno – Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w sprawie 

objęcia patronatem imprezy ekologicznej pn. „Święto Pszczoły”, 

– z pismem dyrektora PPP w Koluszkach w sprawie przeniesienia zamiejscowych 

stanowisk pracy z Tuszyna do Rzgowa. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył następujące pisma: 

– dyrektora I LO w Koluszkach o przyznanie środków finansowych na zakup 53 stolików 

uczniowskich jednoosobowych, 

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie o objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego 
Wschodniego uroczystości związanej z jubileuszem 100-lecia powstania jednostki OSP, 

– Zespołu Seniora „Złota Jesień” o wsparcie finansowe dla Zespołu. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 214/2019 w sprawie unieważnienia 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” – 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 215/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na wniosek: Skarbnika Powiatu, Naczelnika Wydziału EiSS) – 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”. 

 

3) Nr 216/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, I LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, SOSW, PPP) w zakresie zadań 
zleconych oraz zadań własnych 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”. 
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4) Nr 217/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek 
organizacyjnych 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

5) Nr 218/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad centralizacji rozliczeń 
podatku od towarów i usług przez Powiat Łódzki Wschodni – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

6) Nr 219/2019 w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej 
zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 73/11 w miejscowości Leśne Odpadki 
do kategorii dróg gminnych  – 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”. 

7) Nr 220/2019 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Fiat Seicento o nr rej. ETM 4KM2 – 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”. 

8) Nr 221/2019 w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku – 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”. 

9) Nr 222/2019 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego 
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2018 roku – 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”. 

10) Nr 223/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania członków Powiatowej 
Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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11) Nr 224/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych XLII Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym – 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”. 

12) Nr 225/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej 
nieruchomości według stanu nieruchomości, stosownie do treści przepisów ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
dla nieruchomości położonych w Łodzi, obrębie W-36, oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działki nr: 84/1 o pow. 0,0194 ha i 114/1 o pow. 0,0100 ha, 90/1 
o pow. 0,0363 ha, 102/1 o pow. 0,0104 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

13) Nr 226/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej 
prawa własności nieruchomości w celu jej zbycia, dla nieruchomości położonej 
w Gminie Rzgów, obręb Czyżeminek, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 203 
o pow. 0,1073 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 
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14) Nr 227/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceną wartości rynkowej  
prawa własności nieruchomości oraz wartości rynkowej prawa użytkowania 
wieczystego w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego  
dla nieruchomości położonej w Gminie Andrespol, w obrębie Andrespol,  
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 88/26 o pow. 0,2237 ha, 88/28 
o pow. 0,5207 ha, 88/30 o pow. 0,9165 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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

15) Nr 228/2019 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem 
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego obchodów 100-lecia powstania jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie – 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”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

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


