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PROTOKÓŁ NR 33/19 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 25 czerwca 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 32/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 32/19 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku 
o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem 
życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
przypomniała, że w dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
wyraziła zgodę na aplikowanie o dofinansowanie następujących dwóch projektów: 

– Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum 
Ogólnokształcącym w Koluszkach, 

– Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. 

Pani Naczelnik przypomniała, że w ramach powyższych projektów istnieje możliwość 
ubiegania się o przyznanie środków w formie dotacji na wyposażenie pracowni 
przyrodniczej. 

W związku z tym Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o upoważnienie Pani Ewy Gładysz – Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego i Pana Pawła 
Lewiaka – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach do podpisania  
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wniosku o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda 
źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach, w formie dotacji  
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi w ramach Konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. 
Wartość projektu wynosi 50 000 zł. w tym wkład własny 10 %. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku 
o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych) 

W związku z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą w sprawie wyrażenia zgody 
na aplikowanie o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej 
pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach”,  
Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie 
Pani Ewy Gładysz – Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego i Pana Waldemara 
Puczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach 
do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej 
pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach,  
w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”. 
Wartość projektu wynosi 50 000 zł. w tym wkład własny 10 %. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Krystiana Kowalskiego 
do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji  
i organów administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, 
decyzji oraz materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej 
dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze 
powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska w zastępstwie Naczelnika Wydziału RGRiOŚ poinformował, 
że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” 
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istnieje konieczność wykonania dokumentacji projektowej dla tego zadania i zawartą 
umową Nr 99/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. na opracowanie projektu obiektu 
budowlanego lub urządzenia wodnego pozwalającego na przeprowadzenie po nim ciągu 
pieszo – jezdnego w poprzek koryta rzeki Moszczenica z przeznaczeniem dla ruchu 
pieszych i rowerów wraz z częścią kosztową dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150 E w gminie Nowosolna od km 
3+346 do km 3+800”. 

Pan Krzysztof Pietrzko poinformował, że istnieje konieczność upoważnienia projektanta 
do podejmowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego działań związanych 
z opracowaniem tej dokumentacji. 

W związku z tym Pan Krzysztof Pietrzko wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą 
o upoważnienie Pana Krystiana Kowalskiego do występowania w imieniu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji publicznej w sprawach 
związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów niezbędnych  
do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna  
od km 3+346 do km 3+800”. 

 Zakres upoważnienia obejmuje: 

1) występowanie w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do organów  
administracji publicznej, przedsiębiorstw i innych instytucji w celu pozyskania 
danych, informacji i materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”; 

2) odbieranie za pokwitowaniem odbioru, dokumentów i aktów administracyjnych 
wydawanych w postępowaniu określonym w pkt 1. 

Niniejsze upoważnienie jest udzielane na czas wykonywania dokumentacji projektowej 
dla ww. zadania inwestycyjnego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Andrzejczak 
do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji  
i organów administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, 
decyzji oraz materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej 
dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce 
gm. Andrespol”. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie 
Pani Elżbiety Andrzejczak reprezentującej Biuro Projektowe Anna Andrzejczak, 
91-464 Łódź, ul. Zgierska 75/81 m. 59, Oddział: Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, 
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do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów 
administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji  
oraz materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”. 

Ze wskazaną osobą została zawarta umowa nr 108/2019 z dnia 20 maja 2019 r. 
na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru 
robót (STWiOR), kosztorysów inwestorskich i ofertowych, operatu wodnoprawnego 
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 
oraz wprowadzenia wód opadowych w roztopowych do ziemi z odwodnienia drogi 
powiatowej nr 2821E, tj. ul. Głównej w Janówce na odcinku od skrzyżowania ul. Głównej  
z ulicami Spadkową i Laurową do ul. Miodowej w gm. Andrespol dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”. 

Zakres upoważnienia obejmuje: 

1) występowanie w imieniu inwestora – Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji 
i organów administracji publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, 
decyzji, warunków technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”; 

2) odbieranie za pokwitowaniem odbioru, dokumentów i aktów administracyjnych 
wydawanych w postępowaniach określonych w pkt 1). 

Niniejsze upoważnienie udzielane jest na czas wykonywania dokumentacji projektowej 
dla ww. zadania inwestycyjnego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2019 – 2023 przedstawionej w załączniku Nr 1 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego obejmują zwiększenie dochodów i wydatków w roku 2019 o kwotę 
364,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.134.2019 z dnia 
14 czerwca 2019 r. 
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Zmiany obejmują realizację dochodów i wydatków sklasyfikowanych w dziale 700 – 
Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2019 roku, który stanowi 
nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 166 743,27 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 
2019 – 2023 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 364,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.134.2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji 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 zleconych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 344/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 czerwca  
2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów oraz po stronie wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.134.2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami 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 wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
budżetu 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 w planie  
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP Nr 1) 
w zakresie zadań własnych na rok 2019. 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 346/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 czerwca 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 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, poprzedzonego wnioskiem dyrektora 
ZSP nr 1 w Koluszkach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która  
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Or.) 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 



7 

 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2019 po stronie wydatków 
w zakresie zadań własnych (dział 710 i 750). 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 
do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie 
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP) 
w zakresie zadań zleconych na rok 2019. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z siedzibą w Koluszkach na rok 2019 po stronie wydatków w zakresie 
zadań zleconych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego  
przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E  
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko poinformował, że w postępowaniu pn. „Przebudowa obiektu 
mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” – znak 
Or.272.1.8.2019 do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert tj. do dnia  
24 czerwca 2019 roku do godz. 10:00, została złożona jedna oferta wykonawcy: 

1) SALTOR s.c. K. Kobos, E. Wielgo, 25-502 Kielce ul. Planty 16c lok. 16. 

– cena: 1 781 106,03 zł brutto, 

– termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2019 roku, 

– okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące, 
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– warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru. 

Pan Krzysztof Pietrzko poinformował, że zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia kwotę 521 202,08 zł. 

Biorąc pod uwagę fakt, że cena oferty złożonej przez SALTOR s.c. K. Kobos, E. Wielgo 
w wysokości 1 781 106,03 zł za realizację zamówienia znacznie przekracza  
możliwości finansowe Zamawiającego, Komisja Przetargowa wystąpiła 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 14 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu 
drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

16. Przedstawienie pisma Zakładu Remontowo – Drogowego Sp. z o.o. dotyczącego 
realizacji zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej 
nr 1150 E w gminie Nowosolna”. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii poinformował  
o piśmie Zakładu Remontowo – Drogowego Sp. z o.o. dotyczącym realizacji zadania 
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150 E w gminie 
Nowosolna”. 

W przedmiotowym piśmie wskazano, że przekazuje zarejestrowaną geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą ww. zadania i poinformowano, że zwłoka zaistniała 
w przekazaniu dokumentów powstała nie z winy wykonawcy, który wykonane prac 
zgłosił do Ośrodka w dniu 23 stycznia 2019 r., jednak z przyczyn nieznanych wykonawcy 
operat techniczny został wpisany do zasobu w dniu 7 czerwca 2019 roku. 

Szczegółowe informacje na temat tej sprawy zawiera plik dokumentów, który wraz 
z przedstawionym pismem stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Pan Michał Kotynia poinformował, że wykonawca prac geodezyjnych w dniu 23 stycznia 
2019 r. przekazał zawiadomienie o zakończeniu prac i przedłożył dokumentację, 
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jednak w dniu 7 marca 2019 r. i po jej weryfikacji został wydany negatywny protokół 
weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym wskazano negatywny wynik 
weryfikacji i stwierdzono braki w przekazanej dokumentacji. (Protokół został przekazany 
firmie geodezyjnej). 

Pan Naczelnik nadmienił, że wykonawca prac geodezyjnych/kartograficznych 
po poprawkach ponownie przekazał dokumentację w dniu 20 maja 2019 roku, która 
została ponownie zweryfikowana tym razem pozytywnie pod względem kompletności 
przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych/kartograficznych. 

W zakresie zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej 
dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji 
i kartografii oraz opracowywania wyników tych pomiarów przekazana dokumentacja 
uzyskała weryfikację negatywną, ze względu na zaistniałe nieprawidłowości. 

Pan Michał Kotynia dodał, że konsultował się z Naczelnikiem Wydziału RGRiOŚ 
w zakresie przekazania tej dokumentacji przez wykonawcę, który nie przekazał tych 
materiałów do Wydziału Geodezji i Kartografii do ponownej kontroli. 

Odnosząc się do omawianego zagadnienia, Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor 
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, 
że w grudniu 2018 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót zadania 
inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej 
nr 1150E w gminie Nowosolna". 

W protokole odbioru tych robót została zawarta uwaga dotycząca zobowiązania 
wykonawcy prac geodezyjnych (Zakład Remontowo – Drogowy Sp. z o.o.) 
do dostarczenia do siedziby zamawiającego zarejestrowanej w PODGiK geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej ww. zadania, nie później niż do dnia 24 stycznia 2019 r. 

Pan Michał Kotynia wskazał, że dokumentację w PODGiK złożono 23 stycznia 2019 r. 

Pan Krzysztof Pietrzko nadmienił, że wykonawca zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo 
 – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150 E w gminie Nowosolna” był w tej sprawie 
wielokrotnie ponaglany telefoniczne oraz za pośrednictwem korespondencji wysyłanej 
ze Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Pan Pietrzko dodał, że w ostatnim piśmie kierowanym do wykonawcy, na które  
Zakład Remontowo – Drogowy Sp. z o.o. powołał się w wystąpieniu będącym 
przedmiotem dyskusji na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu, wykonawca tych 
prac został wezwany i poproszony o pisemne wyjaśnienie przyczyn zaistniałej zwłoki  
w przekazaniu dokumentów. 
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W związku z przedmiotowym wystąpieniem do wykonawcy zadania pn. „Wykonanie 
ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150 E w gminie Nowosolna”, 
zostanie udzielona odpowiedź uzgodniona z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Wydziałem Geodezji i Kartografii, uwzgledniająca 
odniesienie do zarzutów stawianych Wydziałowi Geodezji i Kartografii. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni odniosła się do spotkania 
z geodetami, podczas którego geodeci informowali o niekompletnych dokumentach 
składanych do weryfikacji, albo zawierających liczne nieprawidłowości.  

Dyskutowano na temat czasu oczekiwania na weryfikację dokumentów oraz na temat 
dostępności do bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) i BDOT 
(Baza Danych Obiektów Topograficznych). 

Pani Wicestarosta poinformowała, że Powiat Łódzki Wschodni znajduje się „w czołówce” 
jeśli chodzi o ilość weryfikowanych prac geodezyjnych, na 1 geodetę przypadają 
do weryfikacji 294 prace geodezyjne, natomiast w Powiecie Pabianickim ten wskaźnik 
wynosi 272, w Powiecie Zgierskim – 252, natomiast dla porównania, w Powiecie 
Łęczyckim wskaźnik ten wynosi 101 prac. 
Jednocześnie Powiat Łódzki Wschodni jest czwartym w kolejności powiatem pod 
względem ilości prac geodezyjnych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych. 

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zapytała o czas 
oczekiwania na weryfikację prac geodezyjnych przez inwestorów. 

W odpowiedzi Pan Michał Kotynia nadmienił, że w przypadku mapy do celów 
projektowych, czas oczekiwania jest uzależniony od czasu weryfikacji przekazanej 
dokumentacji pod względem merytorycznym, weryfikacji w terenie i wprowadzenia 
tych danych do bazy (około 6 tygodni). 

17. Omówienie przebiegu IX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Pan Starosta przedstawił treść pisemnej informacji z IX Sesji Rady Powiatu, która  
odbyła się w dniu 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi 
przy ul. Sienkiewicza 3. 

 Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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18. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Krzysztof Pietrzko – Inspektor w Wydziale RGRiOŚ poinformował o przyznanych 
przez Zarząd Województwa Łódzkiego środków pochodzących z tytułu wyłączania 
z produkcji gruntów rolnych w 2019 r. w formie dofinansowania dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego: 

– w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: 
Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz 
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, 

– w wysokości 29 370 zł z przeznaczeniem na zadania pod nazwą: Modernizacja 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 

W piśmie wyszczególniono, że do dnia 28 czerwca 2019 r. należy wskazać osoby 
upoważnione do podpisywania oświadczeń woli w imieniu Powiatu, które są 
zobligowane do zawarcia umowy. 

Przekazanie przyznanego dofinansowania nastąpi po przedłożeniu dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zadania, które winny być złożone 
najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku. 

Kopie pism z Zarządu Województwa Łódzkiego stanowią załączniki nr. 18 – 19 
do protokołu. 

W nawiązaniu do przedłożonych pism informujących o kwotach przyznanych dotacji 
przypomniano, że Powiat Łódzki Wschodni występował o dofinansowanie 
w wysokości około 170 tys. zł. 

Wobec przyznanych środków finansowych zostanie przygotowany wniosek 
do budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zakładu Remontowo – Drogowego Sp. z o.o. 
dotyczącym realizacji zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze 
powiatowej nr 1150 E w gminie Nowosolna”. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 339/2019 w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku 
o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem 
życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach, ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 340/2019 w sprawie upoważnienia osób do podpisania wniosku 
o dofinansowanie projektu: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 341/2019 w sprawie upoważnienia Pana Krystiana Kowalskiego do występowania 
w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji 
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publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 342/2019 w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Andrzejczak do występowania 
w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do instytucji i organów administracji 
publicznej w sprawach związanych z uzyskaniem uzgodnień, decyzji oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol” – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 343/2019 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2023 – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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6) Nr 344/2019 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 345/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 346/2019 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

9) Nr 347/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP Nr 1) w zakresie 
zadań własnych 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

10) Nr 348/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2019 
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Or.) – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

11) Nr 349/2019 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego (KP PSP) w zakresie zadań 
zleconych 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

12) Nr 350/2019 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E 
ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” – 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

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


