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PROTOKÓŁ NR 218/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 17 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 216/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 216/18 z posiedzenia Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie 
planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 5 650,00 zł w zakresie zadań 
zleconych. 

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

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie informacji  
z Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁD-804-5/18 z dnia 10 października 2018 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany  
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018  
(na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 2198/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 października 
2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów i wydatków. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie informacji  
z Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁD-804-5/18 z dnia 10 października 2018 roku. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2018 (na podstawie wniosku: Naczelnika Wydz. PSiPP, Naczelnika Wydz. Or.). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

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 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (I LO) w zakresie zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 2200/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 października 
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2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018,  
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 zmiany planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego  
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (I LO, SOSW, PCPR) w zakresie zadań zleconych 
oraz zadań własnych na rok 2018. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła 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 oraz zmian w planach finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 po stronie wydatków  
w zakresie zadań własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 
3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosków: 
1) Sekretarza Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

9. Przedstawienie materiałów i propozycji do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2019 rok – I czytanie projektu budżetu Powiatu. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przedstawiła materiały i propozycje do projektu budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok – I czytanie projektu budżetu Powiatu. 
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Dokonano porównania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2018 – 2019.  

W ramach dochodów wstępnie zaplanowano na 2019 rok kwotę 15 136 335,37 zł, w tym 
dochody bieżące –kwota 13 363 335,37 zł i dochody majątkowe – kwota 1 500 000,00 zł. 

Nie zaplanowano przychodów. 

W ramach wydatków wstępnie zaplanowano kwotę 42 974 561,26 zł. 

W ramach rozchodów zaplanowano 72 108,00 zł. 

Porównanie budżetu stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały uwzględnione w przedłożonym 
zestawieniu zawierającym porównanie budżetu Powiatu w ramach dochodów, 
stanowiące załącznik nr 9 oraz w ramach wydatków stanowiące załącznik nr 10  
do protokołu. 

Zestawienie dochodów budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 

Zestawienie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 

Przedstawiono również wstępnie planowane na 2019 rok zadania inwestycyjne, 
na łączną kwotę 7 411 107,16 zł. Zestawienie tych zadań stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 

Przedstawiono również porównanie kwot subwencji i udziału Powiatu we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów 
w latach 2014 – 2019 – zestawienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Planowana na 2019 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych wynosi 25 575 734 zł. 

Kopia informacji Ministra Finansów stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zgłoszone potrzeby zostaną ponownie przeanalizowane. 

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu zostaną przedstawione propozycje – po zmianach, 
do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok. 

10. Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Andrespol w sprawie zabezpieczenia 
w budżecie Powiatu na rok 2019 pomocy finansowej na kontynuację przebudowy 
ul. Słowiańskiej. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska przypomniał, że w związku z dofinansowaniem w tym roku robót  
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związanych z przebudową ulicy Słowiańskiej w wysokości 253 352,14 zł, Gmina 
Andrespol wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na przyszły rok środków finansowych w ramach pomocy finansowej  
dla Gminy na kontynuację przebudowy tej drogi. 

W odniesieniu do tego zagadnienia, Pani Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu Powiatu 
poinformowała o dokonaniu otwarcia ofert w tym postępowaniu przetargowym. 

W wyznaczonym terminie do dnia 16 października 2018 r. wpłynęły 4 oferty 
na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem realizacji do 31 marca 2019 roku. 
Projekt przebudowy tej drogi uwzględnia wykonanie kanalizacji, ceny ofert są znaczne 
(najtańsza oferta opiewa na kwotę około 2,4 mln zł). 

Zarząd Powiatu dyskutował na temat zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Powiatu na 2019 rok. 

Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony przez Zarząd Powiatu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Hyundai o nr rej. SZ 40119. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z przejęciem na własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego samochodu osobowego Hyundai o nr rej. SZ 40119, na mocy 
postanowienia Sądu Rejonowego w Brzezinach, zlecono wykonanie ekspertyzy 
określającej stan pojazdu. 

Ocena stanu technicznego wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę 
samochodowego wykazała, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna i pojazd 
kwalifikuje się do recyklingu. 

W związku z powyższym Komisja likwidacyjna wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie sposobu likwidacji poprzez recykling. 
Kopia wniosku komisji likwidacyjnej stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził sposób 
likwidacji pojazdu usuniętego z drogi – Hyundai o nr rej. SZ 40119, zgodnie z propozycją. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie  
nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Naczelnik Burzyński nadmienił, że w związku z planowaną przez Powiat Łódzki 
Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nakładki bitumicznej  
na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”, zostało przeprowadzone 
postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na opracowanie projektowe modernizacji drogi w zakresie wykonania 
nakładki bitumicznej w istniejącym śladzie jezdni wraz z odtworzeniem poboczy  
na odcinku około 500 m od drogi wojewódzkiej nr 714 w Brójcach. 

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

Ofertę złożył 1 wykonawca: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z miejscowości 
Kazimierza Wielka za cenę 5 000,00 zł brutto. 

W związku z powyższym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy oraz wyrażenia zgody na opracowanie 
projektowe dla przedmiotowego zadania. 
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wybór oferty oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na opracowanie projektowe  
dla zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E  
w miejscowości Brójce”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19  
do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie 
chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Naczelnik Burzyński zakomunikował, że w związku z planowaną przez Powiat  
Łódzki Wschodni realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie chodnika  
na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce”, przeprowadzono 
postępowanie o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na opracowanie projektu jednostronnego odsuniętego od jezdni chodnika 
na fragmencie drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce na długości około 
510 m od drogi wojewódzkiej nr 713 do wysokości ul. Szkolnej w Bukowcu. 

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

Ofertę złożył 1 wykonawca: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z miejscowości 
Kazimierza Wielka za cenę 5 000,00 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 
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umowy na wykonanie i dostawę tablic. 
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wyboru oferty 
ww. wykonawcy oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na opracowanie projektowe  
dla zadania pn. „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E  
w Bukowcu, gm. Brójce”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 21 
do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na wykonanie, transport i montaż jednej zewnętrznej tablicy 
pamiątkowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Burzyński poinformował, że w związku z obowiązkiem wynikającym z wniosku 
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS 
w Lisowicach”, zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie, transport 
i montaż jednej zewnętrznej tablicy pamiątkowej. 

Zapytanie ofertowe opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w dniu 5 października 2018 roku. 

Ofertę złożyli następujący wykonawcy: 

– MONTOWNIA produkcja reklam Anna Zommer z miejscowości Zofiówka, za cenę 
356,70 zł brutto, 

– KMK Group z miejscowości 160 Krzepice za 599,01 zł brutto, 

– 3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś z miejscowości Brzeg Dolny  
za cenę 1 107,00 zł brutto. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: Firma MONTOWNIA produkcja reklam 
Anna Zommer z miejscowości Zofiówka, w związku z tym Pan Burzyński wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty ww. wykonawcy  
oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wykonanie, transport i montaż jednej 
zewnętrznej tablicy pamiątkowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS  
w Lisowicach”. 
Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
zgodnie z przedstawioną propozycją i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej  
realizacji zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Wykonanie 
ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Burzyński poinformował, że w związku z podpisaniem protokołu konieczności 
z dnia 16 października 2018 r. sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy – Zakładu Remontowo – Budowlanego Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 
ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90 – 361 Łódź, zaistniała potrzeba wydłużenia o 37 dni 
terminu zakończenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zadaniu 
pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
Nowosolna”. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 24 do protokołu. 

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia szczegółowych zasad 
wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów 
inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie 
Łódzkim Wschodnim. 

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

Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej  
inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, 
zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, 
jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Łódzkim Wschodnim. 

Projekt uchwały został przygotowany w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie 
powiatowym, dokonanej ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych, na podstawie której od następnej kadencji organów samorządu 
terytorialnego, grupa mieszkańców posiadająca czynne prawa wyborcze do Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą. Powiat Łódzki Wschodni należy do powiatów liczących do 100 000 
mieszkańców, dlatego grupa mieszkańców występująca z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą musi liczyć co najmniej 300 osób. 
Zaprezentowany projekt uchwały Rady Powiatu stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w tej sprawie i podjął inicjatywę uchwałodawczą. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2021 r.”. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że z uwagi 
na liczne zapytania złożone przez Wykonawców w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” oraz w związku z udzielonymi przez  
Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima – Fides” odpowiedziami, które zmieniają 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaistniała potrzeba zatwierdzenia  
tych zmian. 

Wyjaśnienia i proponowane zmiany pozwolą na zapoznanie się przez potencjalnych 
wykonawców z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego oraz prawidłowe 
przygotowanie oferty. 

W związku z powyższym Pani Naczelnik w imieniu komisji przetargowej powołanej  
do przygotowania i przeprowadzenia tego postępowania wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z wnioskiem o zatwierdzenie zmian SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Kopia informacji o zmianie treści SIWZ stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą  
załącznik nr 28 do protokołu. 

Informacja o zmianie treści SIWZ zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej 
oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2019 roku. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie przedstawicieli 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w osobach: Iwona Walter-Wisiałkowska, 
Barbara Ignatowska, Ewa Redmann, Ewelina Jeżyna, Jerzy Gensler, do udziału  
w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 
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na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 roku. 

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem  
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego III Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji 
Pszczelarskiej pt. „Pszczelarstwo europejskie – kluczowe aspekty nowoczesnej 
gospodarki pasiecznej” oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi  
w związku z organizacją III Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej  
pt. „Pszczelarstwo europejskie–kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki pasiecznej”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu  
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie patronatem  
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego III Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji 
Pszczelarskiej pt. „Pszczelarstwo europejskie–kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki 
pasiecznej”, która odbędzie się w dniach 16 – 18 listopada 2018 roku w Tuszynie. 

Zaproponowano przeznaczenie na ten cel z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez 
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi podczas wydarzenia, w wysokości 500,00 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę w tym 
zakresie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „XXIII Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2018”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXIII Koluszkowskiego 
Przeglądu Piosenki 2018” organizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, 
który odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku. 

Zaproponowano, aby z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach realizacji 
tego zadania na zakup nagród dla zwycięzców w kategorii szkoły ponadgimnazjalne  
i starsi oraz osób wyróżnionych przeznaczyć środki finansowe do kwoty 1 000,00 zł. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „XXIII Koluszkowskiego 
Przeglądu Piosenki 2018” i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 31 
do protokołu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego XIII Wieczoru Gór i Przygody. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XIII Wieczoru  
Gór i Przygody organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach, który odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku. 

Zaproponowano, aby w ramach patronatu, z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
przeznaczyć środki finansowe do kwoty 800,00 zł na zakup koszulek t-shirt z nadrukiem 
dla uczestników tego wydarzenia. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie 
patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XIII Wieczoru Gór i Przygody 
i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu jesiennego rajdu pieszego dla mieszkańców powiatu łódzkiego 
wschodniego pn. „Rajd Pieczonego Ziemniaka”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Małgorzata Szelest wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu jesiennego rajdu pieszego  
dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego pn. „Rajd Pieczonego Ziemniaka”  
dla mieszkańców powiatu, który odbędzie się w dniu 27 października 2018 r. na terenie 
Powiatu. 

Zaproponowano, aby na realizację tego zadania z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
1 500 zł, w tym: 

– kwotę nieprzekraczającą 400 zł na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem 
sędziów, 

– kwotę nieprzekraczającą 900,00 zł na zakup nagród dla uczestników Rajdu, 

– kwotę nieprzekraczającą 150,00 zł na zakup artykułów spożywczych w celu 
przygotowania i podania posiłku i herbaty uczestnikom Rajdu, 

– kwotę nieprzekraczającą 50,00 zł na zakup jednorazowych artykułów cateringowych 
w celu przygotowania i podania posiłku i herbaty uczestnikom Rajdu. 
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu jesiennego rajdu pieszego  
dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego pn. „Rajd Pieczonego Ziemniaka”  
i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału PSiPP) 

Pani Naczelnik Szelest zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”. 

Pani Szelest przypomniała, że „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na lata 2016 – 2022” przyjęty uchwałą nr XXVII/342/2016 Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 13 września 2016 r. jest jednym z narzędzi wyznaczających cele 
i działania ważne dla rozwoju Powiatu. 

W toku realizacji tych działań występują zmiany wymagające wprowadzenia aktualizacji 
w dokumencie planistycznym. 

Wprowadzenie tych aktualizacji spowoduje, że będzie on spójny z Budżetem Powiatu  
i dostosowany do planów inwestycyjnych Powiatu określonych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 

Zaproponowane zmiany pod względem rzeczowym i finansowym dotyczą zadań 
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2017 – 2019 i później. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował  
zmiany ujęte w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia aktualizacji 
„Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”. 

Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie, stanowiącą  
załącznik nr 34 do protokołu. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, 
znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej 
w gm. Koluszki, obręb Lisowice. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami w związku z wystąpieniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach, wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody właścicielskiej 
dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, na usunięcie drzewa z gatunku 
wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 91 cm, znajdującego się na terenie działki nr 24/2, 
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położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice. 

Pełne koszty związane z usunięciem drzewa objętego niniejszą zgodą, w tym robót 
oraz opłat, o których mowa w art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody, ponosi podmiot, 
który wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody właścicielskiej.  

Niniejsza zgoda wydawana jest w związku z koniecznością wystąpienia  
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zezwolenia  
na usunięcie w/w drzewa. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na zdjęcie ochrony 
nad pomnikiem przyrody, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej  
własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów  
jako działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Bogusław Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
właścicielskiej dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, na wystąpienie 
z wnioskiem do Rady Gminy Koluszki o zdjęcie ochrony nad pomnikiem przyrody – 
drzewa z gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 325 cm, znajdującego się na terenie 
działki nr 24/2, położonej w gminie Koluszki, obręb Lisowice. 

Pełne koszty związane ze zdjęciem ochrony nad pomnikiem przyrody – drzewa objętego 
niniejszą zgodą, ponosi podmiot, który wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody 
właścicielskiej. 

Niniejsza zgoda wydawana jest w związku z koniecznością wystąpienia do Rady Gminy 
Koluszki z wnioskiem o zdjęcie ochrony nad pomnikiem przyrody w postaci ww. drzewa. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę w tej sprawie  
i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej  
wypłaty odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 73/16 o pow. 0,0065 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody  
na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość, która przeszła 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, położoną w gminie Tuszyn, 
obręb Zofiówka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 73/16 o powierzchni 
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0,0065 przeznaczoną pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2928E, w łącznej wysokości  
1 300,00 zł. 

Wypłata odszkodowania zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z działu 700 rozdziału 70005 §4590 (zadania własne). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 37 do protokołu.  
Do zawarcia ugody upoważniono: 
1) Pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 

27. Przedstawienie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego objętych postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi 
krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2930E w gminie Tuszyn, obrębie Głuchów. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału BiGN) 

Pan Naczelnik Biliński przedstawił Zarządowi Powiatu wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego objętych postępowaniem  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  
na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2930E w gminie 
Tuszyn, obrębie Głuchów. 

Pan Biliński poinformował, że w trybie określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, na własność Skarbu Państwa przejdzie 5 działek będących własnością 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Zostanie wydana w tej sprawie decyzja Wojewody Łódzkiego.  
Szczegółowe informacje na temat tych nieruchomości zostały ujęte w przedłożonym 

zestawieniu, które stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

28. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków 
budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Od dnia 11 lipca 2018 r. były założone następujące 2 lokaty: 

– na kwotę 6 000 000,00 zł w Getin Noble Bank w dniach od 11 lipca 2018 r.  
do 11 września 2018 r. przy oprocentowaniu 1,97 % w stosunku rocznym, 

– na kwotę 6 000 000,00 zł w Getin Noble Bank w dniach od 11 września 2018 r.  
do 11 października 2018r. przy oprocentowaniu 1,96 % w stosunku rocznym. 
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Razem w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z oprocentowania lokat 
w wysokości 29 743,56 zł, a od początku 2018 roku wyniosły 73 860,00 zł.  
Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w sprawozdaniu, które 
stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

 Pani Skarbnik przedstawiła informacje na temat darowizn otrzymanych przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego w III kwartale 2018 roku. 

Na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przekazano darowiznę 
rzeczową w postaci odzieży dla mieszkańców DPS o łącznej wartości 6 560,00 zł. 

Na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach przekazano 
darowiznę pieniężną na pokrycie kosztów drugich śniadań i obiadów dla uczniów, 
na kwotę 4 836,00 zł. 

Szczegółowe informacje ujęto w przedstawionym zestawieniu, które stanowi 
załącznik nr 40 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU: 

 Zarząd Powiatu analizował materiały i propozycje do projektu budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok – I czytanie projektu budżetu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Andrespol w sprawie 
zabezpieczenia w budżecie Powiatu na rok 2019 pomocy finansowej na kontynuację 
przebudowy ul. Słowiańskiej. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wykazem nieruchomości stanowiących własność  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego objętych postępowaniem w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania 
drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 2930E w gminie Tuszyn, obrębie Głuchów. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące inicjatywy uchwałodawcze: 

1) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad 
promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, 
jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Łódzkim Wschodnim; 

2) w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na lata 2016 – 2022”. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 2198/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego) – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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2) Nr 2199/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2018  
(na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego) – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

3) Nr 2200/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2018 (na podstawie wniosku: Naczelnika Wydz. PSiPP, Naczelnika Wydz. Or.).  
 – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

4) Nr 2201/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego (I LO) w zakresie zadań własnych na rok 2018 – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

5) Nr 2202/2018 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego (I LO, SOSW, PCPR) w zakresie zadań zleconych 
oraz 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

6) Nr 2203/2018 w sprawie zatwierdzenia sposobu likwidacji pojazdu usuniętego 
z drogi – Hyundai o nr rej. SZ 40119 – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

7) Nr 2204/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie 
nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce”  
 – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

8) Nr 2205/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na opracowanie projektowe dla zadania pn. „Wykonanie 
chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce” – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 



19 

 

9) Nr 2206/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy na wykonanie, transport i montaż jednej zewnętrznej tablicy 
pamiątkowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”  
 – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

10) Nr 2207/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej realizacji 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zadaniu 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 X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Grzegorz Busiakiewicz – Członek Zarządu X   

Elżbieta Ciesielska – Członek Zarządu X   

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

11) Nr 2208/2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Ubezpieczenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2021 r.” – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

12) Nr 2209/2018 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego 
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wschodniego w 2019 roku – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

13) Nr 2210/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego III Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej  
pt. „Pszczelarstwo europejskie – kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki 
pasiecznej” oraz przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi w związku 
z organizacją III Łódzkiej Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej  
pt. „Pszczelarstwo europejskie – kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki 
pasiecznej” – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

14) Nr 2211/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego „XXIII Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki 2018” – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

15) Nr 2212/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę 
Łódzkiego Wschodniego XIII Wieczoru Gór i Przygody – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

16) Nr 2213/2018 w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia 
Regulaminu jesiennego rajdu pieszego dla mieszkańców powiatu łódzkiego 
wschodniego pn. „Rajd Pieczonego Ziemniaka” – 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 - - - 

  4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

17) Nr 2214/2018 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa, 
znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/2, położonej  
w gm. Koluszki, obręb Lisowice – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

18) Nr 2215/2018 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na zdjęcie ochrony  
nad pomnikiem przyrody, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej  
własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 24/2, położonej w gm. Koluszki, obręb Lisowice – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

19) Nr 2216/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej wypłaty 
odszkodowania za działkę położoną w gminie Tuszyn, obręb Zofiówka, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 73/16 o pow. 0,0065 ha – 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 - - - 

Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu - - - 

  3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska. 

Andrzej Opala   ……………………….. 

Ewa Gładysz   ……………………….. 

Grzegorz Busiakiewicz ……………………….. 

Elżbieta Ciesielska  ……………………….. 


