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PROTOKÓŁ NR 206/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 14 sierpnia 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. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła 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 205/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 205/18 z posiedzenia Zarządu. 

4. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 
(referował p. Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor PUP Łódź – Wschód) 

Pan Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód omówił 
sprawozdanie rzeczowo – finansowe jednostki za I półrocze 2018 roku. 

Przedstawiono informacje na temat planu finansowego PUP Łódź – Wschód i jego 
realizacji w I połowie 2018 roku – wydatkowano 1 124 031,38 zł, co stanowi 50,24 % 
przyznanego planu w rozdziale 85 333. 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 973 964,71 zł, 
co stanowi 49,76 % planu, natomiast w ramach zadań statutowych wydatkowano 
kwotę 149 455,42 zł, co stanowi 60,94 % planu przyznanego na 2018 rok. 

Przedstawiono informacje na temat wydatków związanych z zakupem energii 
elektrycznej w wysokości 22 604,01 zł, energii cieplnej w wysokości 13 899,46 zł 
i zakupem wody w wysokości 906,44 zł. 
W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 25 033,81 zł. 
W ramach wydatków na ten cel 72,73 % wydatków stanowią pozostałe usługi 
niematerialne, w tym ochrona obiektu. 

Pan Dyrektor poinformował, że plan finansowy dotyczący ochrony zdrowia został 
zatwierdzony na kwotę 1 370 800,00 zł, a po zmianach został zatwierdzony na kwotę 
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1 477 400,00 zł. Średnia miesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku wg stanu 
na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 2 008 osób. 

Przedstawiono informację na temat limitu środków Funduszu Pracy przyznanych 
decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 4 730 600,00 zł 
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz w wysokości 352 700,00 zł na finansowanie 
innych fakultatywnych zadań.  
W I połowie 2018 roku wydatkowano 1 093 500 zł na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu, natomiast zaangażowano środki na łączną kwotę 2 565 600 zł (54,24 %). 
Na pozostałe zadania (środki z Algorytmu PP) wydatkowano 126 200 zł (35,80 %) 

PUP Łódź – Wschód otrzymał w I połowie 2018 r. kwotę 100 000 zł na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Nie złożono wniosków na ten cel, 
kolejny nabór wniosków jest planowany w III kwartale 2018 roku. 

Następnie Pan Dyrektor przedstawił informacje na temat realizowanych projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 

– „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim 
(III)” – wartość projektu: 1 463 611,00 zł, 

– „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim 
wschodnim (IV)” – wartość projektu: 1 242 514,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym zaktywizowano 247 osób bezrobotnych, przedstawiono 
informacje o zrealizowanych szkoleniach dla osób bezrobotnych oraz szkoleniach  
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
PUP Łódź – Wschód dysponuje kwotą 220 900 zł na ten cel. 

Pan Krzysztof Błaszczyk poinformował również o pozyskanych środkach finansowych  
w wysokości 181 200 zł na realizację programów ze środków Funduszu Pracy. 
Omówiono organizację targów pracy, konferencji i spotkań informacyjnych, w tym 
również spotkań na terenie gminy Koluszki, przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. 

Przedstawiono również informacje na temat poradnictwa zawodowego, liczby osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców 
oraz złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy bez konieczności wydania zezwolenia 
na pracę cudzoziemcowi i informacji Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych. 

Omówiono strukturę bezrobocia w Powiecie Łódzkim Wschodnim z uwzględnieniem 
wieku, wykształcenia osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy  
oraz dynamikę bezrobocia („napływ” i „odpływ”) w ciągu roku. 

Przedstawiono także informacje na temat stanu zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie 
Pracy Łódź – Wschód oraz o kontrolach zewnętrznych i audytach przeprowadzonych 
w jednostce. 
Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Babrara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zwróciła się do Zarządu Powiatu  
z prośbą o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez 
zwiększenie planu dochodów ogółem i planu wydatków ogółem o kwotę 288 750,00 zł  
w zakresie zadań własnych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań własnych realizowanych przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.220.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie zadań własnych 
na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 2070/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 sierpnia  
2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok,  
Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań 
własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.220.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydziału PSiPP, Dyrektora PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zwróciła się 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: 

1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 

2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie 
uchwałę stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) 
w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2072/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 sierpnia 
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018, 
Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 

2) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

3) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 

2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 7 do protokołu. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018  
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału BiGN). 
(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2018 po stronie wydatków  
w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 8 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2020. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował, że zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami Powiat jest zobowiązany do sporządzania planu wykorzystania 
zasobu nieruchomości. 

Pan Bogusław Biliński dodał, że gospodarowanie zasobem nieruchomości jest przypisane  
w ramach kompetencji Zarządowi Powiatu. 

Zgodnie z ww. ustawą gospodarowanie zasobem polega w szczególności 
na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, a ponadto 
na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań 
geodezyjno – prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń  
i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne 
urządzenia infrastruktury technicznej. 

Plany wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat. 

Plan wykorzystania zasobu Powiatu nakreśla główne kierunki działań Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 
Rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania w stosunku do każdej 
nieruchomości są i będą podejmowane indywidualnie. 

Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią 
przedmiot własności Powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste  
oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. 
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Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku w skład zasobu nieruchomości Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego wchodziły grunty o łącznej powierzchni 290,5915 ha, w tym: 

1) Nieruchomości gruntowe, w tym:  
a) nieruchomości gruntowe zabudowane, niezbędne do funkcjonowania organu – 

0,0477 ha, 
b) nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom 

organizacyjnym – 16,2862 ha; 
2) Nieruchomości stanowiące grunty znajdujące się w pasach dróg powiatowych – 

274,2576 ha, w tym: 
a) nieruchomości gruntowe (pas drogowy) oddane w dzierżawę–1,5632 ha (20 m2), 
b) nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu osób fizycznych – 0,0984 ha, 
c) pozostałe grunty drogowe – 272,5960 ha. 

Pan Naczelnik Biliński nadmienił, że liczba dróg powiatowych stale ulega zwiększeniu,  
ze względu na planowane poszerzenia dróg. 

Pan Naczelnik dodał, że na nieruchomościach powiatowych nie ma ustalonego 
wieczystego użytkowania, są one oddane w trwały zarząd, z wyjątkiem nieruchomości 
będącej siedzibą Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Pani Wicestarosta zaznaczyła, że w ciągu 3 najbliższych lat Powiat Łódzki Wschodni  
nie planuje sprzedaży majątku, co zostało uwzględnione przy sporządzaniu planu 
zasobu nieruchomości. 

Po zreferowaniu przedmiotowego zagadnienia dyskutowano na temu ewentualnego 
podziału nieruchomości będącej w trwałym zarządzie DPS w Wiśniowej Górze, 
z przeznaczeniem pod Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych 
"WISIENKA" – jako nowej jednostki. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął  
plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  
2018 – 2020. Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Przedstawienie informacji dotyczącej uzgodnień z przedstawicielami związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat  
Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

  Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 
przedstawiła informacje na temat uzgodnień z przedstawicielami związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie Regulaminu wynagradzania  
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat  
Łódzki Wschodni. 
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  Pani Naczelnik poinformowała, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. odbyło się drugie spotkanie 
z przedstawicielami związków zawodowych. 

 Podczas negocjacji przedstawiono propozycje, wstępnie zaakceptowane przez Zarząd 
Powiatu po pierwszym terminie negocjacji ze związkami zawodowymi, dotyczące 
 dodatku za wychowawstwo w wysokości 150 zł (obecnie w regulaminie jest to kwota 
135 zł) oraz dodatków za zajęcia rewalidacyjne w wysokości 250, za zajęcia w szkole 
specjalnej w wysokości 170 zł, za zajęcia wychowawcze w SOSW w wysokości 230 zł,  
za badania psychologiczno – pedagogiczne w wysokości 110 zł. 

 Ponadto jeśli chodzi o nagrody, związki zawodowe proponowały wcześniej, aby ustalić  
dolną granicę nagród na poziomie 1 000 zł, ze strony powiatu zaproponowano 500 zł. 

 Związki zawodowe oczekiwały wprowadzenia do Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
określenia wysokosci środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, 
jednak zgodnie z opinią prawną i dostępnym orzecznictwem takie zapisy nie powinny 
znajdować się w regulaminie wynagradzania. 

 Wskazano, że takie przepisy regulaminu wykraczałyby poza kompetencję ustawową 
Karty nauczyciela, ponieważ Regulamin jest aktem prawa miejscowego i powinien 
zawierać jedynie zapisy, do których obliguje ustawa. 

 Ponadto wysokość tych środków jest ustalana na dany rok budżetowy i nie powinna 
znajdować się w regulaminie wynagradzania. 

 Taka argumentacja została przyjęta przez związki zawodowe, które jednocześnie 
zaproponowały, aby corocznie przy opiniowaniu projektu budżetu, w tym ustalaniu 
wysokości środków na dodatki motywacyjne, związki zawodowe miały możliwość 
zapoznania się z tą wysokością i jej zaopiniowania. 

 Brak w regulaminie zapisów dotyczących wysokości tych środków będzie powodował, 
że Zarząd Powiatu będzie zobowiązany corocznie przy planowaniu budżetu ustalać  
taką kwotę na przyszły rok budżetowy. 

 Projekt protokołu z uzgodnień został przesłany do związków zawodowych celem 
zaakceptowania. 

 Po uzyskaniu informacji zwrotnej w tym zakresie, Zarządowi Powiatu zostanie 
przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni, celem podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie 
z rekomendacją do procedowania podczas Sesji Rady Powiatu w sierpniu br. 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

12. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Koluszkach o przyznanie środków 
finansowych na zakup łóżek do internatu. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 
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Pani Naczelnik Szelest przedstawiła Zarządowi wniosek Dyrektora Specjalnego  
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach o przyznanie środków finansowych 
na zakup 8 łóżek z materacami i kompletami pościeli do internatu za kwotę 4 080 zł 
ze względu na potrzebę wymiany łóżek. 

Koszt zakupu wyceniono następująco: 280 zł łóżko metalowe + 120 zł materac. 

Wstępnie Zarząd wyraził zgodę na zakupienie po 1 komplecie pościeli do 8 łóżek. 

Dyskutowano na temat ewentualności zakupienia tapczanów, które byłyby tańsze, 
bardziej estetyczne i praktyczniejsze w użytkowaniu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wstępnie 
opowiedział się za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku, z możliwością rozważenia 
zakupu tapczanów do internatu. 

13. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku 
Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 
2018 roku Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

W I połowie 2018 roku Powiat Łódzki Wschodni otrzymał do dyspozycji na realizację 
zadań oświatowych w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna 
opieka wychowawcza kwotę 4 969 299,78 zł. 

W ramach powyższej kwoty uzyskano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 
4 668 363,00 zł. 

Szkoły i placówki uzyskały dochody na łączną kwotę 186 083,37 zł. 
Uzyskano dotacje celowe w ramach programów UE oraz inne dotacje na łączną kwotę 
114 853,41 zł, w tym: 

– „Szkoła zawodowa Twoim wyborem” – kwota 13 381,68 zł, 

– „Równy dostęp – lepsza przyszłość” – kwota 91 637,66 zł, 

– dotacja celowa „Za życiem” – kwota 9 834,07 zł. 

W okresie sprawozdawczym w dziale 801 i 854 wydatkowano łącznie 5 754 274,95 zł. 

Uwzględniając łączne dochody Powiatu w I półroczu 2018 r. oraz środki finansowe 
wydatkowane w tym okresie stwierdzono, że Powiat Łódzki Wschodni dofinansował 
prowadzenie zadań oświatowych kwotą 784 975,17 zł. 

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano na ten rok kwotę 
127 343,00 zł, natomiast na realizację zadań wydatkowano w okresie sprawozdawczym 
72 393,33 zł, co stanowi 56,85 % planu. 

Pani Naczelnik Szelest przypomniała, że w ramach porozumienia zawartego  
z Miastem Łódź, Powiat Łódzki Wschodni przekazuje dotację w wysokości 10 000,00 zł 
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za wydanie orzeczeń dla uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego 
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi ul. Wyszyńskiego 86, wskazanej do realizacji 
tych zadań przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi. 

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że znaczną część wydatków oświatowych  
stanowią wydatki na specjalne potrzeby edukacyjne, wyodrębnione w ramach części 
oświatowej subwencji ogólnej. 

Przedstawiła także informacje na temat wydatków: na zakup pomocy dydaktycznych, 
organizację jubileuszu ZSP nr 2, w związku z wejściem w życie RODO oraz dotyczących 
zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu przez wyznaczonego lekarza. 

Przedstawiono informacje na temat wykonania planu finansowego w dziale 921 Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego. W tym dziale zaplanowano kwotę 28 000 zł, 
a w I połowie 2018 roku wydatkowano 14 000 zł w związku z realizacją przez Gminę 
Koluszki zadania powierzonego w zakresie prowadzenia zadań powiatowej biblioteki 
publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Omówiono realizację wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605  
zadania z zakresu kultury fizycznej, na które zaplanowano i wydatkowano 2 100 zł  
z tytułu przyznania 3 osobom Nagród Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie 
osiągnięcia sportowe w 2017 roku. 

W dziale 926, rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 9 900 zł, 
z której w I półroczu 2018 r. wydatkowano 6 405,84 zł na imprezy o charakterze 
sportowo – rekreacyjnym (6 imprez, w tym 3 objęte patronatem Starosty Łódzkiego 
Wschodniego i 3 dla których Powiat był współorganizatorem). 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała również o środkach finansowych zaplanowanych 
w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach” na potrzeby utworzenia 
w ZSP nr 1 w Koluszkach filii archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz zamiejscowych stanowisk składnic akt (Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała również, że w trakcie realizacji jest sprawa 
dotycząca dotacji celowej przyznanej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach 
Sp. z o. o. w wysokości 50 000 zł na zakup aparatu do znieczulania na potrzeby 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Termin realizacji zadania: 31 października 2018 roku.  
Termin rozliczenia tej dotacji wyznaczono do 15 listopada 2018 roku. 

Przedstawiono informacje na temat organizacji imprez i wydarzeń towarzyszących 
obchodom Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, biesiady powiatowej oraz 
zakupieniem nagród dla najzdolniejszych uczniów. 
Łącznie na ten cel wydatkowano 8 299,36 zł. 
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Pani Wicestarosta dodała, że na wniosek Zarządu Powiatu z budżetu Marszałka 
Województwa Łódzkiego przeznaczona została kwota 8 000 zł. 

Pani Szelest przypomniała, że w ramach umowy promocyjnej uzyskano dochód  
od przedsiębiorców na wykonanie usług reklamowych podczas obchodów XI Święta 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. w wysokości 2 500 zł. 

Ponadto w ramach promocji Powiat udzielił wsparcia następującym imprezom:  
„VI Powiatowe Łowy na Lisy”, impreza integracyjna „Zaczarowany Świat”, Turniej  
Gier Komputerowych, Obchody „Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy Emeryta”, 
obchody Dnia Matki, VIII Pieszy Rajd „Mitomania”, „Powitanie Lata 2018”, „Festyn 
Rodzinny w Koluszkach połączony z Marszem dla Życia i Rodziny”, ”VII Koluszkowski 
Zlot motocyklowy”. 

Zakupiono również materiały promocyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego za łączną 
kwotę 8 429,22 zł w celu przekazywania ich gościom, uczestnikom imprez 
organizowanych i współorganizowanych przez Powiat. 

Pani Naczelnik Szelest poinformowała, że w dziale 750 rozdziale 75075 Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 
52 500,00 zł, w ramach których na zadania statutowe przeznaczono kwotę 50 400 zł, 
(wydatkowano 32 110,71 zł), natomiast na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 
2 100 zł. 

W ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziału 
75495 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 21 100,00 zł, a wydatkowano kwotę 
11 569,21 zł.  

Poinformowano również o realizacji wydatków w związku z obchodami 50 rocznicy 
powstania Zawodowego Pożarnictwa w Koluszkach. W związku z tymi obchodami  
Powiat zakupił medale i przeznaczył materiały promocyjne z logo PSP i Powiatu;  
łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 9 802,64 zł. 

Ponadto zaprezentowano informacje na temat realizacji planu finansowego w dziale  
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność,  
który ustalony był na kwotę 11 700,00 zł, a wydatkowano środki finansowe w wysokości 
11 576,26 zł. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

14. Przedstawienie pisma wykonawcy robót w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA””. 

 (referowała p. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni) 
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Pani Wicestarosta przedstawiła informacje na temat spotkania z przedstawicielami 
firmy, która wykonuje roboty w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA””. 

Firma, która realizuje to zadanie wystąpiła do Powiatu z pismem dotyczącym 
przebudowy tego obiektu, informując, że nie wszystkie prace, które powinny być 
wykonane w celu zrealizowania tej inwestycji, zostały zawarte w projekcie. 
Firma zawiadomiła o tym fakcie inspektora nadzoru oraz Powiat – jako inwestora. 

W momencie opracowania projektu nie było możliwości oszacowania pewnych 
rozwiązań, które są konieczne do wdrożenia. 
Po części Powiat podziela propozycje rozwiązań tej firmy, która zgłosiła prace 
uzupełniające w aspekcie realizacji tego zadania inwestycyjnego. 

Powiatowi zależy na dotrzymaniu terminu realizacji umowy z uwagi na przyznane 
dofinansowanie w ramach środków europejskich, jednak firma wykonująca to zadanie 
zapewniała, że dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać tego terminu. 

Pan Naczelnik Burzyński odnosząc się do omawianego zagadnienia dodał, że w świetle 
obowiązujących przepisów prawa, przed oddaniem obiektu do użytku i uzyskaniem 
zgody na użytkowanie, inwestor powiadamia straż pożarną o gotowości do odbioru 
i wówczas dokonywane są kontrole w celu sprawdzenia, czy obiekt został wykonany 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

Ustalono termin kolejnego spotkania w rozszerzonym składzie – z udziałem projektanta. 
Spotkanie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej  
w Wiśniowej Górze. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku 
od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z zakończeniem postępowania  
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku  
od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” – oznaczenie sprawy Or.272.3.2018 oraz  
w związku z zawarciem umowy na jego realizację, zaistniała konieczność zatwierdzenia 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił  
zastrzeżeń w tej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” (oznaczenie 
sprawy: Or.272.1.5.2018). 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w związku z zakończeniem postępowania  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” – oznaczenie 
sprawy: Or.272.1.5.2018, zaistniała konieczność zatwierdzenia protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 12 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” 
(oznaczenie sprawy: Or.272.1.6.2018). 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z zakończeniem postępowania  
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” – 
oznaczenie sprawy: Or.272.1.6.2018, zaistniała konieczność zatwierdzenia protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” (oznaczenie 
sprawy: Or.272.1.7.2018). 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik zawiadomił, że w związku z zakończeniem postępowania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” – oznaczenie sprawy Or.272.7.2018 
oraz w związku z zawarciem umowy na jego realizację, zaistniała konieczność 
zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów  
i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik oznajmił, że w związku z zakończeniem postępowania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – 
Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów – oznaczenie sprawy Or.272.9.2018  
oraz w związku z zawarciem umowy na jego realizację, zaistniała konieczność 
zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów 
i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik zakomunikował, że w związku z zakończeniem postępowania  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów 
i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice – oznaczenie sprawy 
Or.272.10.2018 oraz w związku z zawarciem umowy na jego realizację, zaistniała 
konieczność zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 

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

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Naczelnik poinformował, że w związku z zakończeniem postępowania  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – oznaczenie sprawy 
Or.272.11.2018 oraz w związku z zawarciem umowy na jego realizację, zaistniała 
konieczność zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach 
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA””. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik oznajmił, że w związku z zakończeniem postępowania pn. „Przebudowa 
obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług 
Społecznych „WISIENKA”” – oznaczenie sprawy Or.272.12.2018 oraz w związku 
z zawarciem umowy na jego realizację, zaistniała konieczność zatwierdzenia protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży”. 

 (oznaczenie sprawy: Or.272.1.13.2018). 
 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik zakomunikował, że w związku z zakończeniem postępowania pn. „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży” – oznaczenie 
sprawy Or.272.13.2018 oraz w związku z zawarciem umowy na jego realizację, zaistniała 
konieczność zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu. 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik poinformował, że w związku z zakończeniem postępowania 
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków” – oznaczenie sprawy Or.272.15.2018 oraz w związku z zawarciem umowy  
na jego realizację, zaistniała konieczność zatwierdzenia protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik zakomunikował, że w związku z zakończeniem postępowania  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” – oznaczenie sprawy Or.272.16.2018 oraz w związku z zawarciem  
umowy na jego realizację, zaistniała konieczność zatwierdzenia protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński oznajmił, że w związku z zakończeniem postępowania  
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie” – oznaczenie 
sprawy Or.272.17.2018 oraz w związku z zawarciem umowy na jego realizację, zaistniała 
konieczność zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił zastrzeżeń 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 22 do protokołu. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego 
oraz projektu zaproszenia do negocjacji na wykonanie przebudowy skrzyżowania  
drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013  
w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu 
do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński poinformował o przeprowadzonych negocjacjach na wykonanie 
przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową 
na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E 
o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”. 

Przedmiotem prowadzonych rozmów było wydłużenie terminu realizacji ww. zadania, 
ponieważ zgodnie z zawartą umową zakończenie prac miało nastąpić do 30 września 
2018 roku. Ustalono również wartość robót dodatkowych w wysokości 74 312,80 zł. 

W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki finansowe w ramach jeszcze 
niezaangażowanych środków w wysokosci około 400 000 zł, zatem możliwe jest 
przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na realizację tego zadania. 

W związku z tym Pan Naczelnik Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz projektu zaproszenia 
do negocjacji na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E  
z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach ww. zadania. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarzadu Powiatu stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził tryb  
udzielenia zamówienia publicznego oraz projekt zaproszenia do negocjacji 
na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911E z wojskową 
bocznicą kolejową na działce nr 1013 w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie 
Małym”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu. 

28. 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 drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach 
Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w ramach negocjacji przeprawdzonych  
z wykonawcą robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek 
Erazmów – Lisowice, ustalono korzystniejsze niż pierwotne warunki umowy. 
W budżecie powiatu nie ma obecnie środków finansowych zabezpieczonych  
na to zadanie, zatem konieczne jest przesunięcie środków finansowych na ten cel. 

W związku z powyższym Pan Naczelnik Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o zatwierdzenie wyniku negocjacji oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych  
w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – 
Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarzadu Powiatu stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik  
negocjacji i wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne 
na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek 
Erazmów – Lisowice. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 26 do protokołu. 

29. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego za I półrocze 2018 roku  
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński omówił sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 
2018 roku Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Poinformował, że naistotniejsze wydatki są związane z inwestycjami na drogach 
powiatowych, omówił realizację wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 
dróg powiatowych oraz z pozostałą działalnością statutową i zadaniami związanymi 
z ochroną środowiska. 

Pan Naczelnik Burzyński zaznaczył, że w tym roku już 12 pojazdów usunięto z dróg 
powiatowych, w przypadku 6 pojazdów zostały wydane postanowienia sądu  
o przepadku na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego, natomiast w przypadku 
pozostałych 6 pojazdów, sprawy są w toku. W związku z tym należy się spodziewać,  
że wydatki Powiatu znacząco wzrosną (NFOŚiGW nie udziela już dofinasnowania). 

Ponadto Pan Naczelnik przypomniał, że w ubiegłym roku w okresie od początku kwietnia 
do końca roku kalendarzowego z dróg zostały usunięte jedynie 2 pojazdy. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że na 2018 rok zostało uwzględnione  
w budżecie Powiatu i zaplanowane do realizacji 17 zadań inwestycyjnych: 

1) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku  
od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży”; 
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego  
w Justynowie”; 

3) „Projekt kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E  
w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”; 

4) „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną 
w Justynowie do rzeki Miazgi”; 

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”; 

6) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków”; 

7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin”; 

8) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wadzynie”; 

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów  
i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów; 

10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów  
i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice; 

11) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu rowerów 
i pieszych w Gałkowie Małym”; 

12) „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew 459  
w Stefanowie, gm. Koluszki”; 

13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez 
budowę ścieżki rowerowej”; 

14) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży”; 

15) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1105E w gminie 
Nowosolna”; 

16) „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z dorgą 2913E 
do granic miasta Łodzi”; 

17) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – 
Czarnocin”. 

 Ponadto do realizacji w 2018 roku przewidziano jedno zadanie inwestycyjne z 2017 roku, 
uwzględnione w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
pn „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice – 
Wola Łokotowa”. 

Pan Naczelnik poinformował, że dla ww. zadań przeprowadzono postępowania 
zmierzające do udzielenia zamówienia, wyłoniono wykonawców oraz inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. 

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały zakończone zadania: pn. „Wykonanie nakładki 
bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej  
w Stróży” i pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu 
rowerów i pieszych w Gałkowie Małym”. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. 

Szczegółowe informacje zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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30. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Naczelnik Burzyński poinformował o czwartej z kolei rozprawie sądowej 
przeciwko Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z powództwa PBM „Budmont” 
o zwrot kar umownych w wysokosci 588 113,00 zł naliczonych w związku 
z opóźnieniem robot przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach”. 

Pan Burzyński oznajmił, że biegły sądowy na zlecenie sądu dokonał wyliczeń 
za ile dni opóźnienia Powiat może być uznany winnym. 

Pan Naczelnik przypomniał, że analizując umowę zawartą z przedsiębiorstwem 
PBM „Budmont” za kwotę 206 tys. zł biegły sądowy uznał, że konieczność wykonania 
urządzeń sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
w budynku internetu mogła mieć wpływ na przedłużenie robot o 30 dni. 

Powiat Łódzki Wschodni zakwestionował tę opinię przytaczając odpowiednią 
argumentację, która została przyjęta przez sąd. 

Wniesiono uwagę wobec opinii biegłego sądowego, dotyczącą robot uznanych  
przez wykonawcę za roboty dodatkowe, które polegały na usunięciu kolizji studni 
kanalizacyjnej przy budowie łącznika. 

Powiat Łódzki Wschodni wykazał, że studnia była uwzględniona w kosztorysie 
i przedmiarze robót i została wyceniona. 
Wobec tego biegły sądowy wycofał swoje stanowisko w tej sprawie. 

W związku z zaistniałymi okolicznościami Sąd zdecydował o ponownym 
przeanalizowaniu całości zgromadzonego materiału, po którym zapadnie 
rozstrzygnięcie. Termin kolejnej rozprawy nie został wyznaczony. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pani Skarbnik przedstawiła zestawienie darowizn otrzymanych przez jednostki 
organizacyjno Powiatu Łódzkiego Wschodniego w II kwartale 2018 roku: 

1) na rzecz Domu Pomocy Społecznej w wiśniowej Górze przekazano darowiznę 
rzeczową w postaci artykułów spożywczych o wartości 1 343,24 zł i marynarek 
męskich o wartości 2 400,00 zł dla mieszkańców, o łącznej wartości 3 743,24 zł; 

2) na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach 
przekazano darowiznę pieniężną na kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem  
na sprzęt sportowy I rehabilitacyjny dla uczniów SOSW; 

3) na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach przekazano 
darowiznę w formie rolet do sali gimnastycznej o wartości 10 000,00 zł i książek 
do biblioteki o wartości 263,60 zł. 

Zestawienie darowizn stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu zapoznał się uzgodnieniami z przedstawicielami związków  
zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 Zarząd Powiatu pozytywie rozpatrzył wniosek dyrektora SOSW w Koluszkach  

o przyznanie środków finansowych na zakup łóżek do internatu. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem wykonawcy robót w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy  
w ramach Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami rzeczowo – finansowymi za I półrocze 
2018 roku: 

– Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, 

– Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, 

– Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2070/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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2) Nr 2071/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego (DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie 
zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 2072/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydziału PSiPP, Dyrektora PCPR)  
– uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 2073/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze) w zakresie 
zadań własnych na rok 2018 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 2074/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018  
(na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału BiGN) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

6) Nr 2075/2018 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2018 – 2020 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 2076/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku  
od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 2077/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” (oznaczenie 
sprawy: Or.272.1.5.2018) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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9) Nr 2078/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków 
Duży” (oznaczenie sprawy: Or.272.1.6.2018) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

10) Nr 2079/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin” (oznaczenie 
sprawy: Or.272.1.7.2018) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

11) Nr 2080/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów 
i Erazmów – Lisowice” – odcinek Katarzynów – Felicjanów – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

12) Nr 2081/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów 
i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice – uchwałę podjęto 
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następującym stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

13) Nr 2082/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

14) Nr 2083/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
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 - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

15) Nr 2084/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków 
Duży” (oznaczenie sprawy: Or.272.1.13.2018) – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

16) Nr 2085/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 
Dalków”  – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

17) Nr 2086/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

18) Nr 2087/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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19) Nr 2088/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego 
oraz projektu zaproszenia do negocjacji na wykonanie przebudowy skrzyżowania  
drogi powiatowej nr 2911E z wojskową bocznicą kolejową na działce nr 1013  
w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas 
ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

20) Nr 2089/2018 w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody  
na zawarcie aneksu do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót 
dodatkowych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach 
Katarzynów – Felicjanów i Erazmów – Lisowice” – odcinek Erazmów – Lisowice – 
uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Ewa Gładysz   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ……………………….. 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 


