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PROTOKÓŁ NR 3/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody 
na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót 
dodatkowych w zadaniu pn. Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom 
Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
poinformowała, że w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa obiektu 
przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA”, zaistniała konieczność wykonania po raz kolejny robót dodatkowych 
dla zadania. 
Pani Dyrektor Łużniak nadmieniła, że są to roboty dodatkowe konieczne do realizacji,  
a nie przewidziane w projekcie. 

W przypadku starszych budynków DPS konieczne jest wykonanie projektu 
konstrukcyjnego, ponieważ nie można połączyć projektu architektonicznego razem 
z konstrukcją. 

W wyniku negocjacji przeprowadzonych z wykonawcą ww. zadania, wartość robót 
dodatkowych została ustalona na kwotę 83 502,12 zł brutto. 

Kopia protokołu zgłoszenia robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową, 
a koniecznych do wykonania, aby zrealizować przedmiot umowy, stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wynik negocjacji 
i wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie 
robót dodatkowych w zadaniu pn. Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny 
Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. 

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

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych. 

Nie zgłaszano wolnych wniosków. 

USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 15/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody 
na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót 
dodatkowych w zadaniu pn. Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom 
Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” – 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. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala    …………………………….. 

Ewa Gładysz    …………………………….. 

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


