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PROTOKÓŁ NR 215/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 3 października 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. Przyjęcie protokołu 213/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 213/18 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na wniosek: Naczelnika Wydz. PSiPP, Dyrektora PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (ZSP nr 1, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2174/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 
2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach; 

2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi. 

 (referowała p. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu) 

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Łodzi. 

Proponowane zmiany dotyczą zakresu zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji 
i Spraw Obywatelskich ujętych w § 5 załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego: 

– zmieniono zapis dotyczący realizacji jednego z zadań z zakresu nadzoru i kontroli 
starosty nad działalnością regulowaną (wpisywanie i skreślanie osób z ewidencji 
instruktorów i wykładowców, wydawanie legitymacji instruktora), 

– wprowadzono zapis dotyczący zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, Obrony 
Cywilnej i spraw obronnych, które są realizowane w zakresie merytorycznym przez 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Szczegółowe zasady funkcjonowania 
określa Zarządzenie Starosty Łódzkiego Wschodniego. Obsługę administracyjno – 
biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Wydział KiSO”. 

 W związku z wprowadzeniem dodatkowych zapisów usystematyzowano numerację 
punktów w § 5 poprzez dodanie pkt 9, który otrzymał brzmienie dotychczasowego pkt 8. 

Zmiany zostają wprowadzone na wniosek Naczelnika Wydziału KiSO. 

W pozostałym zakresie treść Regulaminu pozostaje bez zmian. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na wykonanie i dostawę 17 sztuk tablic informacyjnych 
do samodzielnego montażu na drogach powiatu łódzkiego wschodniego. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska zakomunikował, że w związku z planowanym przez Powiat 
Łódzki Wschodni oznakowaniem zadań zrealizowanych na drogach powiatu łódzkiego 
wschodniego, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie i dostawę 
17 sztuk tablic informacyjnych do samodzielnego montażu. 

 W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 3 potencjalnych wykonawców  
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 

Ofertę złożył 1 wykonawca: Firma MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer 
z miejscowości Zofiówka za cenę 7 130,31 zł brutto. 

W związku z powyższym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na wykonanie i dostawę tablic. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie i dostawę 17 sztuk tablic 
informacyjnych do samodzielnego montażu na drogach powiatu łódzkiego wschodniego. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na przebudowę fragmentu drogi nr 2921E w rejonie przejazdu 
kolejowego w Justynowie dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E  
w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że w związku z planowaną przez Powiat 
Łódzki Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie”, zostało przeprowadzone 
postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych na wykonanie przebudowy fragmentu drogi nr 2921E w rejonie przejazdu 
kolejowego w Justynowie. 

Jest to drugie postępowanie w sprawie udzielenia tego zamówienia. 

W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 3 potencjalnych wykonawców  
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 

W zakresie pierwszego postępowania nie zgłoszono ofert na realizację tego zadania. 

W powtórzonej procedurze ofertę złożył 1 wykonawca: Firma Usługi Budowlane 
„KAL – BRUK” Skrzatek Zbigniew z miejscowości Gałkówek Parcela za cenę 13 700,00 zł 
brutto. 

W związku z powyższym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na przebudowę fragmentu tej drogi. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na przebudowę fragmentu drogi  
nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie dla zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie”. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia II przetargu na sprzedaż 
pojazdu usuniętego z drogi – skuter Wilga III 50 o nr rej. ELW 8FF2. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński powiadomił, że w związku z realizacją uchwały Nr 2046/2018 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – skuter Wilga III 50  
o nr rej. ELW 8FF2, przejętego na własność Powiatu na mocy postanowienia Sądu 
Rejonowego w Brzezinach, poprzez jego sprzedaż, przeprowadzono procedurę jego 
sprzedaży. 

W I przetargu nie wpłynęła żadna oferta.  

W ramach II przetargu, w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 25 września 
2018 r. do godz. 15:00 wpłynęła jedna oferta kupna pojazdu przez osobę fizyczną,  
za cenę 300,00 zł brutto. 

W związku z tym komisja likwidacyjna wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie rozstrzygnięcia II przetargu na sprzedaż pojazdu usuniętego z drogi –
skuter Wilga III 50 o nr rej. ELW 8FF2. 

Kopia protokołu komisji likwidacyjnej wraz z kopią wniosku skierowanego do Zarządu 
Powiatu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarządu Powiatu zatwierdził 
rozstrzygnięcie II przetargu na sprzedaż pojazdu usuniętego z drogi –skuter Wilga III 50  
o nr rej. ELW 8FF2. 

Zarząd Powiatu podjął w przedmiotowej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 

10. Przedstawienie informacji o roszczeniach ZRD Sp. z o.o. Łódź, ul. Piotrkowska 276 
bud. A – Wykonawcy robót drogowych w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2927E Pałczew – Wardzyn” i w zadaniu „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” w zakresie zmiany umowy 
w związku z robotami dodatkowymi w zadaniach. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński poinformował, że dyrektor Zakładu Remontowo Drogowego 
Sp. z o.o. Łódź – wykonawca zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – 
Wardzyn” i „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna” w dniu 1 października 2018 r. wystąpił z propozycją wykonania 
robót dodatkowych w ramach realizacji tych zadań. 

W zakresie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”  
wg wykonawcy robót zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych  
polegających na zabezpieczeniu hydrantów przed zamarzaniem, dodatkowego 
umocnienia skarp rowów przydrożnych, wykonania nasypów pod nawierzchnię poboczy 
i wykonania rowu krytego pod zaprojektowanym chodnikiem. 

W odniesieniu do poszczególnych robót Naczelnik Burzyński poinformował,  
że zabezpieczenie hydrantów nie ma wpływu na roboty podstawowe, umocnienie  
skarp rowów należy wykonać w zakresie objętym przedmiarem robót, wykonanie 
nasypów pod poszerzenie jezdni wg zamawiającego nie jest bezwzględnie konieczne, 
zamawiający godzi się na wykonanie chodnika o minimalnej dopuszczonej prawem 
szerokości wynoszącej 1,25 m na długości kolizji z rowem tj. ok. 8 m. 

Pan Zbigniew Burzyński podkreślił, że termin wykonania robót w ramach zawartej 
umowy wyznaczony jest do 11 października 2018 r. i dodał, że wykonawca robót  
w związku z potrzebą realizacji „robót dodatkowych” wystąpił również o przedłużenie  
o 16 dni terminu realizacji przedmiotu umowy. 

W tej sytuacji Pan Naczelnik Burzyński zaproponował, aby odmówić wnioskowanej  
przez Wykonawcę zmiany zapisów umowy zarówno w zakresie robót dodatkowych  
jak i terminu zakończenia zadania. 

Jeżeli chodzi o wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji inwestycji 
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna”, Pan Burzyński poinformował, że 10 września 2018 r. wykonawca wystąpił  
z informacją, że 2 słupy znajdują się w chodniku i należy je przestawić. 
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Zasygnalizowano również konieczność przełożenia linii, która będzie kolidowała 
z drzewami, w związku z tym należy dokonać wycinki 20 drzew. 

Zamawiający w dniu 13 września 2018 r. wystąpił do wykonawcy z pismem  
o wyjaśnienie przyczyn, dlaczego słupy znajdują się w ciągu pieszo – rowerowym, 
ponieważ zgodnie z dokumentacją miały być poza nią. 
W dokumentacji przewidziano prostowanie tylko 4 słupów. 

Od wykonawcy nie uzyskano odpowiedzi w tej sprawie. Wpłynęło natomiast kolejne 
pismo z informacją o konieczności wycinki drzew (oszacowane na ok. 15 tys. zł),  
zmiany lokalizacji słupów (28 tys. zł), uzupełnienia asfaltem fragmentu nawierzchni 
wycenione na 250 tys. zł oraz wydłużenie o 30 dni terminu realizacji robót. 

Pan Naczelnik przypomniał, że projekt przewidywał lokalizację słupów poza obrębem 
ciągu pieszo – jezdnego. Obecnie znajdują się one ok. 20 cm od krawędzi zewnętrznej. 

Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że ze względu na brak odpowiedzi wykonawcy 
na zapytania zamawiającego, w ubiegłym tygodniu wraz z inspektorem nadzoru 
dokonał wizji lokalnej w terenie. 

Z obserwacji stanu faktycznego wynika, że ścieżka mogła zostać wytyczona niewłaściwie 
i jest ona przesunięta względem osi jezdni o około 20 cm, dlatego słupy zostały 
umieszczone w tej ścieżce, co nie oznacza, że projekt został błędnie wykonany. 
W ocenie projektanta słupy winny być zlokalizowane poza obrębem drogi. 

Pan Burzyński dodał, że w związku z tym, że nie będzie konieczności zmiany lokalizacji 
słupów, nie trzeba dokonywać również wycinki drzew.  

Jeśli chodzi o uzupełnienie ubytków jezdni asfaltem, zasadne jest sfrezowanie 
nawierzchni i uzupełnienie ubytków nową nawierzchnią, ale koszt wykonania tych prac  
nie jest objęty zamówieniem. 

Ponadto wobec wyznaczonego terminu realizacji całości prac do 17 października 2018 r. 
nie ma możliwości wykonania takich dodatkowych działań i należy zrealizować 
zakres robót zgodnie z dokumentacją. 

Pani Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu Powiatu odniosła się do rozmów 
prowadzonych na początku września br., dotyczących ewentualnych zastrzeżeń 
wykonawcy robót w przedmiocie realizacji umowy. 
Dyskutowano wówczas na temat zakresu robót i ewentualnych zastrzeżeń wykonawcy. 

W ocenie Pani Lesiak wykonawca ma słuszność, ponieważ ubytki w asfalcie zaistniałe 
na skutek wykonania wykopów, wymagają uzupełnienia, a słupy znajdują się w ciągu 
ścieżki (ścieżka została niewłaściwie wytrasowana bez uwzględnienia pewnych lokalnych 
uwarunkowań). 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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11. Przyjęcie wniosku do Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
przez Gminę Andrespol polegającej na wykonaniu progów zwalniających na drodze 
powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że Gmina Andrespol przesłała projekt umowy 
podpisanej jednostronnie przez przedstawicieli Gminy. 

Projekt umowy przewiduje wykonanie progów zwalniających kompletnych na drodze 
powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w postaci progów podrzutowych usytuowanych  
w rejonie skrzyżowania ulic Tuszyńskiej i Kolumny oraz ulic Tuszyńskiej i Oficerskiej. 
Przewidziany jest montaż wyspy oraz montaż sygnalizatora w ulicy Tuszyńskiej. 

Pan Burzyński przypomniał, że Gmina Andrespol dwukrotnie występowała do Powiatu  
o realizację tych prac, w odpowiedzi na te wystąpienia Zarząd Powiatu udzielał 
odpowiedzi, że nie podjął decyzji o montażu dodatkowych progów zwalniających. 

Pan Naczelnik przypomniał, że co do zasady progi podrzutowe nie są niedopuszczalne 
na drogach publicznych i jedynie zgodnie z przepisami prawa mogą być montowane  
na granicy państwa łącznie ze znakiem „STOP”. W związku z tym projekt umowy 
przesłany przez Gminę Andrespol w takiej formie nie może zostać przyjęty. 

Jednocześnie Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z zapytaniem czy należy 
przyjąć tę pomoc rzeczową i wyrazić zgodę na zamontowanie progów zwalniających, 
czy odmówić Gminie Andrespol takiego rozwiązania. 

Pani Elżbieta Ciesielska zasygnalizowała, że można by było zrealizować to zadanie, 
ale w innej formie, która będzie do zaakceptowania przez Powiat. Jednocześnie 
wskazała, że na ul. Kolumny w Łodzi zostały zamontowane tzw „pinezki”, więc  
nie podzieliła opinii w sprawie odmowy ich montażu. 

Ponadto Pani Ciesielska podkreśliła również, że nie neguje stanowiska Zarządu, 
ale jeśli istnieje możliwość poddania innego rozwiązania, to należy je rozważyć. 

Poinformowała również o zgłoszeniach mieszkańców informujących o bardziej 
newralgicznych miejscach, szczególnie po wypadku do którego doszło na przejściu  
dla pieszych w Stróży przy ul. Kolumny. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni zaznaczyła, że istnieje wielkie 
niebezpieczeństwo dla kierowców wyjeżdzających za ul. Kolumny, która jest drogą 
podporządkowaną w stosunku do drogi powiatowej ul. Tuszyńskiej. Wskazała, że warto 
byłoby zamontować tam pulsujący znak „STOP” (około 6 tys. zł.) 

Pan Naczelnik w odniesieniu do tzw. „pinezek”, o których wspomniała Pani Ciesielska 
nadmienił, że jest to dość powszechnie stosowane rozwiązanie, lecz nie mające 
umocowania w przepisach. 
Pan Burzyński poinformował, że w ubiegłym tygodniu miał miejsce obowiązkowy  
objazd dróg powiatowych przy udziale przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji, 
który wskazał, że takie oznakowanie absolutnie nie powinno być stosowane. 
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Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
przez Gminę Andrespol polegającej na wykonaniu progów zwalniających na drodze 
powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej i zdecydował o odmowie przyjęcia tej pomocy  
od Gminy Andrespol. 

Do Gminy zostanie odesłana umowa i będzie wystosowane pismo w tej sprawie. 

12. Zatwierdzenie aneksu nr 1 i aneksu nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2018/2019 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksów do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Specjalnego Ośrodka  
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

Aneks nr 1 zawiera zwiększenie liczby godzin w porównaniu do ilości zatwierdzonej  
w pierwotnym arkuszu, uwzględniono w nim wszelkie zmiany dokonywane za zgodą 
Zarządu Powiatu (utworzenie zespołu edukacyjno – terapeutycznego, dodatkowe 
godziny w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, zajęcia w świetlicy oraz wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka). Aneks uwzględnia również 4 wakaty nauczycieli. 

Aneks został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe. 

Kuratorium Oświaty w Łodzi zgłosiło zastrzeżenia w zakresie przydziału czynności 
niezgodnie z kwalifikacjami dla 2 nauczycieli. 

W odniesieniu do nauczyciela przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, wos w Szkole 
Podstawowej, po weryfikacji ustalono, że nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje  
do nauczania tego przedmiotu. 

W odniesieniu do nauczyciela informatyki po sprawdzeniu przez Wydział ustalono,  
że nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje (edukacja wczesnoszkolna). 

Wobec niezasadnych wątpliwości Kuratorium Oświaty w Łodzi, Pani Szelest 
zaproponowała, aby wystąpić do Kuratorium o wskazanie podstaw prawnych, zgodnie  
z którymi w ocenie Kuratorium kwalifikacje nauczyciela są niewłaściwe. 

Ponadto Pani Szelest poinformowała, że aneksy nr 2-4 zawierają przydział godzin 
nauczycieli (wakaty), obecnie są w trakcie opiniowania i zostaną przedstawione 
Zarządowi w późniejszym terminie. 

Aneks nr 5 jest konsekwencją przyznania przez Zarząd Powiatu dodatkowych 10 godzin 
zajęć indywidualnych dla uczennicy klasy szóstej SOSW z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności (1 godz. zajęć funkcjonowania osobistego i społecznego, 1 godz. 
zajęć rozwijających komunikowanie się, 6 godzin zajęć rozwijających kreatywność,  
2 godz. zajęć wychowania fizycznego). 

Koszt przydzielenia uczennicy 10 godzin zajęć indywidualnych wyniesie 2 736 zł 
średniomiesięcznie. 
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Zajęcia indywidualne zostały przyznane na I semestr w roku szkolnym 2018/2019. 

Aneks obowiązuje od października br., zatem nie podlega opiniowaniu przez Kuratorium 
Oświaty w Łodzi i związki zawodowe. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 
i aneks nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

13. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie  
aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

Związki zawodowe wyraziły pozytywną opinię na temat aneksu z zastrzeżeniem 
odnośnie każdego aneksu odnośnie zwiększenia liczby godzin pomocy psychologiczno-
pedagogicznej (podobna uwaga dotyczy każdej ze szkół). 

Obecnie dyrektorzy mają 5 godzin tej pomocy z uwagi na uczniów niepełnosprawnych 
(zgodnie z zaleceniami Kuratorium). 

Kuratorium Oświaty w Łodzi zgłosiło zastrzeżenia dotyczące nauczyciela przedmiotów 
zawodowych (po weryfikacji stwierdzono, że posiada on wymagane uprawnienia) 
i nauczyciela wychowania fizycznego, który realizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
dla ucznia niepełnosprawnego. Powyższe zastrzeżenia są bezpodstawne. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

14. Podjęcie decyzji w sprawie imprez sportowych planowanych do współorganizacji  
w 2019 roku. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest przedstawiła zestawienie wszystkich imprez sportowych 
zgłoszonych do realizacji w 2019 roku. Przedstawiciele Powiatowej Rady Sportu  
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Stowarzyszeń zaproponowały do realizacji 
14 imprez, spośród których 7 imprez było realizowanych w poprzednich latach. 
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Zestawienie wszystkich imprez sportowych zgłoszonych do realizacji w 2019 roku 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Koszt wszystkich imprez wyniósłby 21 320 zł. 

Pani Małgorzata Szelest przypomniała, że dotychczas w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na sport w danym roku przeznaczana była kwota 12 000 zł i również  
o taką kwotę na 2019 rok wnioskowała Pani Naczelnik. 

Pani Naczelnik przypomniała, że zgodnie z przyjętymi założeniami do realizacji 
planowane jest zarekomendowanie po jednej imprezie z każdej gminy. 

Mając na względzie ilość zgłoszonych imprez na terenie każdej gminy, Zarząd  
Powiatu wstępnie wytypował niżej wymienione imprezy sportowe planowane  
do współorganizacji w 2019 roku: 

– na terenie gminy Andrespol: VII Niepodległościowy masz Nordic Walking 
(Obiekt sportowy im. Andrzeja Lasoty w Justynowie/OSP Justynów), 

– na terenie gminy Brójce: Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci  
i młodzieży (na terenie siedziby OSP w Brójcach), 

– na terenie gminy Koluszki: IX Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi szkół 
ponadgimnazjalnych i służb mundurowych (ZSP nr 2 w Koluszkach), 

– na terenie gminy Nowosolna: XII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „Memoriał 
Ignacego Pietrusewicza” (Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach), 

– na terenie gminy Rzgów: „Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej”, Turniej młodych 
talentów w piłce nożnej (Hala sportowa w Rzgowie), 

– na terenie gminy Tuszyn: impreza sportowo – rekreacyjna „Dzień Dziecka” (kryta 
pływalnia „Oceanik” w Tuszynie). 

Propozycja harmonogramu imprez do realizacji w 2019 roku po analizie kosztów 
finansowych współorganizacji będzie ponownie zaprezentowana na posiedzeniu  
Zarządu Powiatu, a następnie przedstawiona do zaopiniowana Powiatowej Radzie 
Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji 
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości  
położonej w gminie Rzgów, obręb Starowa Góra, działka nr 212/2. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami zawiadomił, że w związku realizacją zadania polegającego 
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości wydzielonej 
pod drogę publiczną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania, według stanu 
nieruchomości w dniu wydania decyzji Burmistrza Rzgowa z dnia 14.05.2018 r. 
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znak: GPR.6831.22.2018 oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości położonej 
w gminie Rzgów, obręb Starowa Góra, działka nr 212/2 o powierzchni 0,0758 ha, 
zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności 
nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania. 

W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 4 potencjalnych wykonawców 
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 

Oferty złożyło 2 wykonawców. Ceny ofert wynosiły 400,00 zł i 900,00 zł (ceny brutto). 

Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 400,00 zł brutto 
na realizację tego zadania przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza,  
Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie  
wyboru oferty ww. wykonawcy oraz akceptację warunków umowy na wykonanie 
wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Starowa 
Góra, działka nr 212/2. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości 
rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Starowa Góra, działka 
nr 212/2. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji 
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości 
położonej w gminie Andrespol, obręb Janówka, działka nr 195/4. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego  
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej nieruchomości według stanu nieruchomości  
w dniu wydania decyzji o podziale nieruchomości (15.09.2015 r.) oraz według aktualnej 
wartości, stosownie do treści art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonej w gminie Andrespol, 
obręb Janówka, oznaczonej na mapie podziału nr P.1006.2015.2024 z 11.09.2015 r., 
działka nr 195/4 o powierzchni 0,0150 ha, zostało przeprowadzone postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego 
określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę 
publiczną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania. 

W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 4 potencjalnych wykonawców  
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 
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Oferty złożyło 4 wykonawców. Ceny ofert wynosiły 400,00 zł, 420,00 zł, 790,00 zł  
i 900,00 zł (ceny brutto). 

Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 400,00 zł brutto 
na realizację tego zadania przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza, 
Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie  
wyboru oferty ww. wykonawcy oraz akceptację warunków umowy na wykonanie 
wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb 
Janówka, działka nr 195/4. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wybór  
oferty oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej 
nieruchomości położonej w gminie Andrespol, obręb Janówka, działka nr 195/4. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji 
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości 
położonej w gminie Rzgów, obręb Romanów, działka nr 132/11 i poz. 132/13. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Bogusław Biliński zakomunikował, że w związku z realizacją zadania polegającego 
na wykonaniu wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości wydzielonej 
pod drogę publiczną – drogę powiatowa 2909E, dla potrzeb ustalenia odszkodowania, 
według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji Burmistrza Rzgowa z dnia 
5.09.2018 r. znak: GPR.6831.48.2018 oraz według aktualnej wartości, dla nieruchomości 
położonej w gminie Rzgów, obręb Romanów, działki nr: 132/11 o powierzchni 
0,0285 ha i nr 132/13 o powierzchni 0,1340 ha, zostało przeprowadzone postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego 
określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę 
publiczną, dla potrzeb ustalenia odszkodowania. 

W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 4 potencjalnych wykonawców  
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 
Oferty złożyło 2 wykonawców. Ceny ofert wynosiły 550,00 zł i 560,00 zł (ceny brutto). 

Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 550,00 zł brutto 
na realizację tego zadania przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza, 
Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie  
wyboru oferty ww. wykonawcy oraz akceptację warunków umowy wykonanie 
wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Romanów, 
działka nr 132/11 i poz. 132/13. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 



13 

 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości 
rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Romanów, działka nr 132/11 
i poz. 132/13. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji 
warunków umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości 
położonej w gminie Rzgów, obręb Kalinko, działka nr 504/8. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński poinformował, że w związku z realizacją zadania polegającego 
na wykonaniu wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości w związku 
z zamiarem jej zbycia w drodze darowizny, dla nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej w gminie Rzgów, obrębie Kalinko, działka nr 504/8  
o powierzchni 1,4016 ha, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową nieruchomości, w celu jej zbycia w drodze darowizny. 

W ramach rozpoznania rynku zwrócono się do 4 potencjalnych wykonawców 
z zapytaniem o możliwość realizacji tego zadania. 
Oferty złożyło 2 wykonawców. Ceny ofert wynosiły 400,00 zł i 450,00 zł (ceny brutto). 

Mając na względzie fakt, że najkorzystniejszą ofertę cenową za cenę 400,00 zł brutto 
na realizację tego zadania przedstawiła firma F.H.U. STĘPIEŃ ze Zgierza, 
Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie  
wyboru oferty ww. wykonawcy oraz akceptację warunków umowy na wykonanie 
wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Kalinko, 
działka nr 504/8. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty oraz zaakceptował warunki umowy na wykonanie wyceny wartości 
rynkowej nieruchomości położonej w gminie Rzgów, obręb Kalinko, działka nr 504/8. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w tej sprawie stanowiącą załącznik nr 20 do protokołu. 
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19. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Elżbieta Ciesielska wystąpiła do Pana Burzyńskiego z zapytaniem o powody 
braku zgody na odtworzenie przepustu pod drogą powiatową ul Główną (przepust 
pod wjazdem na posesję) pod nr 14. 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze 
powołał się na takie decyzje Pana Starosty i Naczelnika Wydziału RGRiOŚ. 

W odpowiedzi Pan Naczelnik Burzyński odniósł się do obowiązujących przepisów 
prawa, zgodnie z którymi budowa i utrzymanie zjazdu wraz z przepustami należy 
do właściciela nieruchomości na której jest ten zjazd. Wyjątkiem od tej zasady 
jest sytuacja, gdy zarządca drogi realizuje remont drogi w sposób wymagający 
przebudowy zjazdów. 

W związku z powyższym wydatkowanie pieniędzy publicznych w tym przypadku  
nie jest zasadne. 

Ponadto dyskutowano na temat konieczności zmiany wysokości stawek opłat  
za zajęcie pasa drogowego. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat wyników audytu wewnętrznego 
w części dotyczącej zadania pn. „Analiza udzielanych zamówień publicznych  
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w latach 2016– 2017 w Powiatowych 
Jednostkach Organizacyjnych. 
Kopia audytu stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o roszczeniach ZRD Sp. z o.o. Łódź,  
ul. Piotrkowska 276 bud. A – Wykonawcy robót drogowych w zadaniu „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn” i w zadaniu „Wykonanie ciągu pieszo – 
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” w zakresie zmiany 
umowy w związku z robotami dodatkowymi w zadaniach. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
przez Gminę Andrespol polegającej na wykonaniu progów zwalniających na drodze 
powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 i aneks nr 5 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2018/2019 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2018/2019 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o wytypowaniu imprez sportowych planowanych  
do współorganizacji w 2019 roku. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2174/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na wniosek: Naczelnika Wydz. PSiPP, Dyrektora PUP Łódź – Wschód)  
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

2) Nr 2175/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego (ZSP nr 1, PUP Łódź – Wschód) w zakresie zadań własnych 
na rok 2018 – 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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

3) Nr 2176/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

4) Nr 2177/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na wykonanie i dostawę 17 sztuk tablic informacyjnych  
do samodzielnego montażu na drogach powiatu łódzkiego wschodniego – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

5) Nr 2178/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na przebudowę fragmentu drogi nr 2921E w rejonie przejazdu 
kolejowego w Justynowie dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E 
w rejonie przejazdu kolejowego w Justynowie” – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 
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6) Nr 2179/2018 w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia II przetargu na sprzedaż 
pojazdu usuniętego z drogi – skuter Wilga III 50 o nr rej. ELW 8FF2 – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

7) Nr 2180/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej  
w gminie Rzgów, obręb Starowa Góra, działka nr 212/2 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

8) Nr 2181/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej  
w gminie Andrespol, obręb Janówka, działka nr 195/4 – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

9) Nr 2182/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej  
w gminie Rzgów, obręb Romanów, działka nr 132/11 i poz. 132/13 – 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   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

10) Nr 2183/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz akceptacji warunków 
umowy na wykonanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości położonej  
w gminie Rzgów, obręb Kalinko, działka nr 504/8 – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu X   

  5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Ewa Gładysz   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ……………………….. 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 

Małgorzata Lesiak  ……………………….. 


