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PROTOKÓŁ NR 25/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 17 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 24/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 24/19 z posiedzenia Zarządu z dnia 
10 kwietnia 2019 roku. 

4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 – zmiana  
inicjatywy uchwałodawczej podjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 10 kwietnia 
2019 roku. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, w którym zaproponowano dokonanie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 w budżecie 
roku 2019 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 
przedstawionych w załącznikach do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 

Proponowane zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2019 obejmują 
zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 049,00 zł, w tym z tytułu dotacji  
z budżetu państwa o kwotę 6 750,00 zł. 
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Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 165 049,00 zł, w tym: 

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 68 868,00 zł w ramach 
następujących działów klasyfikacji budżetowej: 
a) 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 61 871,00 zł, 
b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 2 181,00 zł, 
c) 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 182,00 zł, 
d) 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 8 130,00 zł, 
e) 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 5 794,00 zł, 
f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 7.024,00 zł; 

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 96 181,00 zł w związku z: 

a) realizacją „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych” – zwiększenie 
nakładów o kwotę 100.000,00 zł, na zadanie: „Budowa tunelu pod torami 
kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym 
a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”; 

b) realizacją „nowych wydatków inwestycyjnych” – zwiększenie planu o kwotę 
per saldo 96 181,00 zł, w tym: 

– „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” – 
zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, 

– „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – zmniejszenie o kwotę 
54.788,00 zł, 

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – etap II – 
zwiększenie o kwotę 140 000,00 zł, 

– „Nabycie nieruchomości pod drogę powiatową nr 1512E w miejscowości 
Modlica, gm. Tuszyn” – zwiększenie o kwotę 2 181,00 zł, 

– „Rewaloryzacja parku w Lisowicach” – Etap II – zmniejszenie o kwotę 
26 212,00 zł; 

– „Modernizacja łazienek w budynku WTZ w miejscowości Koluszki, 
ul. Pomorska 5” – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł; 

c) realizacją „wydatków majątkowych w formie dotacji” – zmniejszenie o kwotę 
100 000,00 zł, na zadanie: „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu 
drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, 
gm. Koluszki”. 

Dla zrównoważenia budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych o kwotę 155 000,00 zł. 

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi nadwyżkę 
wydatków nad dochodami w wysokości 323 512,71 zł. 
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Ponadto wprowadzono zmiany w zbiorczym wykazie przedsięwzięć wynikające z: 

1) ujęcia kwoty 2.460,00 zł w łącznych nakładach finansowych na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi 
powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, 
gm. Koluszki”. Środki te stanowią dotację dla gminy Koluszki i zostały wydatkowane 
w roku 2018 na opracowanie dokumentacji projektowej; w związku z powyższym 
zadanie zostało zakwalifikowane do „wydatków inwestycyjnych kontynuowanych”; 

2) kontynuacji przez Starostwo Powiatowe w Łodzi realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie  
e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” pierwotnie realizowanego przez 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego; 

3) przypisania do realizacji w całości przedsięwzięcia obejmującego projekt 
pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie; 

4) zmiany wysokości limitu zobowiązań w związku z rozliczeniem realizacji: 
a) projektu pn. „Simply the Best – uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji”, 
b) zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach 

Felicjanów i Lisowice”. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem 
relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2019 – 2023 i podjął w tej sprawie zmianę inicjatywy uchwałodawczej, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały Rady Powiatu, w którym zaproponowano  
dokonanie zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok ogółem o kwotę 140 000,00 zł. 

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
(nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 323 512,71 zł, który sfinansowany 
zostanie nadwyżką z lat ubiegłych. 

Zaproponowano dokonanie zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2019 o kwotę 140 000,00 zł oraz zmiany planu zadań i zakupów 
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inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 roku przedstawionego 
w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok. 

Proponowane zmiany budżetu powiatu wynikają z przeprowadzonej drugiej procedury 
przetargowej i uzyskania najlepszej oferty z ceną przewyższającą wysokość środków 
zabezpieczonych na realizację tego zadania. Wobec powyższego należy zwiększyć 
nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E 
Pałczew – Wardzyn” – etap II o kwotę 140 000,00 zł. 

Zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania pozwoli zawrzeć umowę 
na wykonanie robót budowlanych, a także uwzględnia przewidywane koszty dotyczące 
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Źródłem pokrycia przedmiotowych 
wydatków są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok i podjął w tej sprawie 
inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Zarząd Powiatu będzie wnosił o jej ujęcie w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady. 

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zawieszone na czas trwania obrad VII Sesji  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po zakończeniu VII Sesji Rady Powiatu obrady Zarządu Powiatu wznowiono. 

po Sesji Rady Powiatu 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (PODGiK, ZSP nr 2, PUP Łódź – Wschód) 
w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmiany planu finansowego na rok 2019 realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych po stronie dochodów i wydatków 
oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego po stronie dochodów; 
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach po stronie dochodów 
i wydatków; 

3) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w po stronie dochodów. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały 
Nr VII/80/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, KP PSP, PCPR, DDP) w zakresie zadań zleconych oraz zadań 
własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym na rok 2019 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie 
zadań własnych po stronie wydatków oraz dokonanie zmiany planów finansowych 
jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 po stronie 
wydatków realizowanych przez: 
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych; 
2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych; 
4) Dzienny Dom Pomocy w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr VII/81/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

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. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2019 r. w zakresie zadań własnych 
realizowanego po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr VII/82/2019 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę 6 750,00 zł w zakresie zadań realizowanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.65.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku. 

Za poznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań realizowanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 240/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 kwietnia  
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań realizowanych 
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po stronie dochodów 
i wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.65.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

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 10 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PPP) w zakresie zadań własnych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 242/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 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 własnych oraz dokonanie zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 
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Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji  
warunków umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic 
rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi”. 
(referował p. Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu) 

Pan Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty oraz akceptacji 
warunków umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych 
dla Starostwa Powiatowego w Łodzi” na okres od dnia 1 maja 2019 r. do dnia  
30 kwietnia 2020 roku. 

Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia została określona na kwotę 
123 975,00 zł netto, tj. 28 753,16 €. 

Pan Naczelnik poinformował, że w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego zostało umieszczone zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie 
i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego 
w Łodzi.", w którym wskazano, że przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia  
1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

W odpowiedzi uzyskano 3 oferty, których ceny (brutto) są następujące: 150 269,10 zł, 
158 720,40 zł, 165 312,00 zł. 

Najkorzystniejsza oferta na wykonanie tego zadania za kwotę 122 170,00 zł netto 
(150 269,10 zł brutto) została przedstawiona przez firmę P.P.H.U. „WIKU” Janusz 
Wlaźlak z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. 

W związku z tym Pan Mirosław Nowicki wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru oferty tego wykonawcy na realizację przedmiotowego 
zamówienia. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
ww. wykonawcy oraz zaakceptował warunki umowy dotyczące „Wykonania 
i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi”. 
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Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. Do zawarcia umowy upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, 
gm. Brójce”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E 
w Bukowcu, gm. Brójce” – znak Or.272.1.2.2019 oraz jego zakończeniem poprzez 
dokonane wyboru oferty i zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą, przedstawia 
do zatwierdzenia protokół z ww. postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
protokół z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 E Pałczew – Wardzyn” etap II. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przeprowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 E Pałczew – 
Wardzyn” etap II – znak Or.272.1.3.2019 oraz jego zakończeniem poprzez unieważnienie 
dokonane na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przedstawia do zatwierdzenia protokół z ww. postępowania. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził protokół 
z przeprowadzonego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 
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16. 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 pn. „Budowa 
kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ulicy 
Cedrowej w Stróży”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r., 
dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej 
nr 2912E w rejonie ulicy Cedrowej w Stróży” – oznaczenie sprawy Or.272.1.7.2019, 
wystąpił do Zarządu Powiatu 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. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało zapisane 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2019 roku. Nadmienił,  
że uzyskano pełną dokumentację projektową ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia 
ul. Tuszyńskiej w rejonie ulicy Cedrowej w miejscowości Stróża gm. Andrespol. 

Termin wykonania zamówienia wyznaczono: do dnia 2 września 2019 roku. 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił określone przez Zamawiającego, ujęte  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki udziału w postępowaniu 
w zakresie zdolności technicznej i zdolności zawodowej. 

Spełnienie tego warunku 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 obejmujące wykonanie sieci 
kanalizacyjnych i/lub wodociągowych – o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto 
każda, 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 
do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności 
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uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci 
kanalizacyjnych, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości. 

Zamawiający określił wysokość wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 
3 000,00 zł. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 6 maja 2019 r. do godziny 10:00. 

Pan Naczelnik przedstawił kryteria oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu: 

– cena przedmiotu zamówienia – waga kryterium: 60 %, 

– okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 60 miesięcy) – waga kryterium: 40 %. 

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem 
umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 % ceny 
całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi 
powiatowej nr 2912E w rejonie ulicy Cedrowej w Stróży”. 
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 

17. Przedstawienie informacji o petycjach złożonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi: 
1) Mieszkańców Sołectwa Stróża w sprawie montażu spowalniaczy w rejonie 

skrzyżowania ulic Kolumny i Tuszyńskiej, 
2) Sołtysa i Rady Sołeckiej Wardzyn w sprawie wybudowania chodnika/ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna do Brójec. 
 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że do Starostwa Powiatowego w Łodzi 
w ostatnim czasie wpłynęły 2 petycje: 

1) złożona przez mieszkańców Sołectwa Stróża, dotycząca montażu dodatkowych 
progów zwalniających w rejonie skrzyżowania ulic Kolumny i Tuszyńskiej; 

2) złożona przez Sołtysa i Rady Sołeckiej Wardzyn w sprawie wybudowania 
chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2923E na odcinku 
z Wardzyna do Brójec. 

W odniesieniu do petycji mieszkańców Sołectwa Stróża dotyczącej montażu 
dodatkowych progów zwalniających w rejonie skrzyżowania ulic Kolumny i Tuszyńskiej, 
Pan Naczelnik nadmienił, że na ul. Tuszyńskiej od ul. Rokicińskiej do granicy z gminą 



12 

 

Brójce tj. na długości około 5 km zainstalowane są obecnie 4 szykany złożone łącznie 
z 10 wysp o wymiarach: 2,0 m × 2,0 m (przy ul. Krzywej i ul. Piekarniczej w Wiśniowej 
Górze) oraz dwóch wysp o wymiarach 5,5 × 7,0 m z usytuowanymi na nich przejściami 
dla pieszych (krańcówka autobusowa i rejon ul. Krańcowej w Stróży). 

Pan Naczelnik poinformował, że dodatkowo w zeszłym roku zostały uruchomione 
aktywne oznakowania przejść dla pieszych w rejonie ul. Kolumny i ul. Oficerskiej, 
a w roku bieżącym przejścia te zostaną dodatkowo zabezpieczone pasami akustycznymi 
informującymi kierowców o zbliżaniu się do miejsca niebezpiecznego. 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że droga powiatowa nr 2912E jest jedną z trzech 
dróg powiatowych o najistotniejszym znaczeniu tranzytowym, a obecnie, w związku 
z przebudową ul. Rokicińskiej, drogą o największym obciążeniu ruchem kołowym. 

Droga ta przecina dwie drogi wojewódzkie i łączy się w Brzezinach z drogą krajową, 
a także stanowi połączenie czterech siedzib samorządu terytorialnego, po dwie 
w powiecie łódzkim wschodnim i brzezińskim. 
Droga ta stanowi również główną oś komunikacji lokalnej w miejscowościach Wiśniowa 
Góra i Stróża w gminie Andrespol. 

Na zarządcy drogi spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 
uczestnikom ruchu, ale również wygody i komfortu korzystania z ciągu komunikacyjnego 
pieszym, rowerzystom i kierowcom pojazdów mechanicznych. 

Biorąc pod uwagę obie funkcje drogi – tranzytową i lokalną należy stwierdzić, 
że zastosowane na drodze urządzenia bezpieczeństwa ruchu pieszych, a także 
wyposażenie drogi w chodnik i ścieżkę rowerową stanowią rozsądne, wyważone 
pogodzenie ww. funkcji. 

Pan Naczelnik dodał, że nie bez znaczenia jest również fakt, iż w bieżącym roku  
Powiat Łódzki Wschodni zamierza przeprowadzić modernizację fragmentu drogi 
w rejonie ul. Cedrowej i Sportowej polegającej na budowie systemu odwodnienia 
tego obszaru. Przewidziane roboty, w sposób naturalny, ograniczą prędkość pojazdów 
w rejonie skrzyżowania drogi z ul. Kolumny z uwagi na konieczność zwężenia jezdni 
dla przeprowadzenia robót kanalizacyjnych.  

Również Gmina Andrespol zamierza wybudować pod jezdnią ul. Tuszyńskiej kolektor 
kanalizacji sanitarnej, a zatem, w okresie robót, ruch na drodze zostanie wyłączony 
lub bardzo istotnie ograniczony. 

Po zakończeniu wszystkich robót kanalizacyjnych, na etapie odtwarzania nawierzchni 
jezdni i chodników będzie właściwy moment do analizy potrzeby montażu urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu na poszczególnych odcinkach drogi. 

W odniesieniu do petycji złożonej przez Sołtysa i Radę Sołecką Wardzyn w sprawie 
wybudowania chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2923E 
na odcinku z Wardzyna do Brójec, Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w wyniku 
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prowadzonych obserwacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 2923E od miejscowości 
Wardzyn do miejscowości Brójce zarządca drogi nie zauważa znaczącego wzrostu 
natężenia ruchu po zakończeniu robót na przedmiotowym odcinku drogi. 

Pan Naczelnik dodał, że zarządca drogi o opinię w tej sprawie zwróci się również 
do Gminy Brójce wykonującej, na mocy zawartego porozumienia, zadania zarządcy 
dróg powiatowych na przedmiotowej drodze. 

Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa niechronionych uczestników dróg celowe jest 
wyposażenie wszystkich dróg w chodniki i ścieżki rowerowe, jednakże realizacja 
tego celu wymaga dużych nakładów finansowych i musi być rozłożona na kolejne 
lata budżetowe. 

Pan Naczelnik nadmienił, że zauważyć trzeba, że na poprawę bezpieczeństwa  
ruchu pieszych na drogach powiatowych w miejscowości Wardzyn, w tym budowę 
chodników, poniesiono w 2015 roku wydatki przekraczające 350 tys. zł, w roku 2018 r. – 
1,1 mln zł, a w roku bieżącym, na dokończenie przebudowy drogi przez wieś podjęte 
zostało zobowiązanie o wartości przeszło 800 tys. zł.  

Zatem inwestycje w bezpieczeństwo ruchu pieszych na drogach powiatowych 
na obszarze sołectwa Wardzyn należą do największych w powiecie łódzkim wschodnim 
i dalsze ich zwiększanie nie jest obecnie możliwe. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej 
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie 
Górki Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 248/1 o powierzchni  
0,0181 ha. 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 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 Górki Małe, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 248/1 o powierzchni 0,0181 ha 
przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2929E. 

Pan Naczelnik poinformował, że były właściciel wyraził wolę zawarcia ugody w zakresie 
wypłaty przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania za ww. działkę w wysokości  
23 zł za 1m2, w łącznej wysokości 4 163 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie ugody w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 18 do protokołu. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Tuszyn, obrębie 14, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 175/7 o powierzchni 0,0080 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 mieście 
Tuszyn, obrębie 14, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr: 175/7 o powierzchni 
0,0080 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2900E. 

Pan Naczelnik poinformował, że były właściciel tej nieruchomości wyraził wolę  
zawarcia ugody w zakresie wypłaty przez Powiat Łódzki Wschodni odszkodowania 
za ww. działkę w wysokości 32 zł za 1m2, tj. w łącznej wysokości 2 560 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawianymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną 
w mieście Tuszyn, obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 175/7 
o powierzchni 0,0080 ha. Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu. 

20. Przedstawienie decyzji Wójta Gminy Nowosolna zatwierdzającej projekt podziału 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 73, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Natolin, gmina Nowosolna (powstaje m.in. działka nr 73/1 o pow. 
0,0307 ha wydzielona pod poszerzenie drogi publicznej – drogi powiatowej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Wójta Gminy Nowosolna zatwierdzającą 
projekt podziału nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 73, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Natolin, gmina Nowosolna. 

Zgodnie z mapą z projektem podziału, w wyniku podziału powstaną następujące działki: 

– nr 73/2 o powierzchni 0,1332 ha, 

– nr 73/3 o powierzchni 0,1330 ha, 

– nr 73/4 o powierzchni 0,1548 ha, 

– nr 73/6 o powierzchni 0,1271 ha, 

– nr 73/7 o powierzchni 0,1265 ha, 

– nr 73/8 o powierzchni 0,1267 ha, 

– nr 73/5 o powierzchni 0,1691 ha – wydzielona pod drogę wewnętrzną, 

– nr 73/1 o powierzchni 0,0307 ha – wydzielona pod poszerzenie drogi publicznej – 
drogi zbiorczej (powiatowej). 
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 Kopia decyzji Wójta Gminy Nowosolna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Z dniem, w którym omawiana decyzja stanie się ostateczna, działka nr 73/1 wydzielona 
pod poszerzenie drogi publicznej – drogi powiatowej, z mocy samego prawa przejdzie 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Naczelnik poinformował, że od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo 
wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, 
za pośrednictwem Wójta Gminy Nowosolna. 

Pan Biliński nadmienił, że pełnomocnik osób fizycznych będących stronami 
postępowania wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zawarcie ugody w zakresie 
wypłaty odszkodowania za tę działkę w wysokości 50 zł za 1m2. W związku z tym 
zostanie zlecone wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości tej nieruchomości. 

Pan Naczelnik zaproponował, aby w zaistniałej sytuacji nie wnosić odwołania od tej 
decyzji do SKO w Łodzi. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zdecydował o odstąpieniu 
od przysługującego prawa do złożenia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

21. Sprawy różne i wolne wnioski: 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

przed Sesją Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023 – zmiana inicjatywy uchwałodawczej podjętej 
przez Zarząd Powiatu w dniu 10 kwietnia 2019 roku; 

2) w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

po Sesji Rady Powiatu 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wójta Gminy Nowosolna zatwierdzającej  
projekt podziału nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 73, położonej 
w obrębie ewidencyjnym Natolin, gmina Nowosolna (powstaje m.in. działka nr 73/1 
o pow. 0,0307 ha wydzielona pod poszerzenie drogi publicznej – drogi powiatowej). 
Zarząd Powiatu odstąpił od przysługującego prawa do złożenia odwołania od ww. decyzji 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o petycjach złożonych w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi: 

– Mieszkańców Sołectwa Stróża w sprawie montażu spowalniaczy w rejonie 
skrzyżowania ulic Kolumny i Tuszyńskiej, 

– Sołtysa i Rady Sołeckiej Wardzyn w sprawie wybudowania chodnika/ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna do Brójec. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 237/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, ZSP nr 2, PUP Łódź – Wschód) w zakresie 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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2) Nr 238/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PODGiK, KP PSP, PCPR, DDP) 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”. 

3) Nr 239/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie 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”. 

4) Nr 240/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2019 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

5) Nr 241/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań realizowanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019 – 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”. 

6) Nr 242/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2019 (na podstawie wniosku 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”. 

7) Nr 243/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (PPP) w zakresie 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”. 

8) Nr 244/2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych 
dla Starostwa Powiatowego w Łodzi” – 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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9) Nr 245/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, 
gm. Brójce” – 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 246/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

11) Nr 247/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie  
ulicy Cedrowej w Stróży” – 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 248/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tuszyn, obrębie Górki Małe, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 248/1 o powierzchni 0,0181 ha  
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 – 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 249/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Tuszyn, obrębie 14, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 175/7 o powierzchni 0,0080 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”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski   …………...………………….. 

Marta Stasiak     …………...………………….. 

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


