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PROTOKÓŁ NR 100/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 2 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź 

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 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 99/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” do dnia 28 sierpnia 2020 roku oferty złożyło 
2 potencjalnych wykonawców: 
a) oferta nr 1: Intero Serwis Sp. z o.o., ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76,  

01-833 Warszawa, cena: 622 000,00 zł, 
b) oferta nr 2: Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka jawna,  

ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, cena: 389 382,69 zł. 
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 Obaj oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia w terminie do dnia 15 października 
2020 roku – usunięcie kolizji ciepłowniczej oraz do dnia 30 czerwca 2021 roku 
 – pozostałe roboty, wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące. 

Oferenci zaakceptowali warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania przez zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru. 

Pan Naczelnik poinformował, że zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  
tego zamówienia kwotę 247 099,29 zł – wartość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego. 
Biorąc pod uwagę fakt, że najkorzystniejsza oferta znacznie przekracza wysokość 
środków finansowych, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, tj. o kwotę 142 283,40 zł, Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

Zgodnie z ww. przepisem, postępowanie unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć  
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Kopia wniosku komisji przetargowej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu unieważnił 
przedmiotowe postępowanie i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 4 
do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” 
oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach” Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na powołanie komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia drugiego postępowania na realizację ww. zamówienia.  

Proponowany skład komisji: 

1) Przewodniczący – Zbigniew Burzyński; 

2) Z-ca Przewodniczącego – Katarzyna Mrówka; 

3) Członek – Urszula Łużniak; 

4) Członek – Aleksandra Przybył; 

5) Sekretarz Komisji – Marek Kłos. 
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 Osobom wchodzącym w skład komisji przetargowej powierzone zostanie przygotowanie 
i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, zgodnie z zakresem obowiązków 
określonym w Regulaminie i w załączniku do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy pracę z chwilą 
wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej 
sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Zatwierdzenie aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o zatwierdzenie aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do arkusza 
organizacji roku szkolnego 2020/2021 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Koluszkach. 

Aneksy nie wymagają opiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 
ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poradnie 
psychologiczno – pedagogiczne nie podlegają tej procedurze.  

Proponowane zmiany wynikają z konieczności przyznania godzin na zastępstwo  
za pedagoga przebywającego na urlopie rodzicielskim (26 godzin) i macierzyńskim 
(22 godziny) oraz w związku z przeniesieniem nauczyciela do innej placówki (na wniosek 
nauczyciela). 

Pani Naczelnik dodała, że zostały rozdysponowanie niemal wszystkie godziny  
w ramach godzin ponadwymiarowych – pozostały 4 godziny, które realizował 
przenoszony do innej placówki nauczyciel (na podstawie odrębnej umowy). 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
aneks nr 1 i aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 2020/2021 Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach. 
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7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach w sprawie zatrudnienia 
osoby na zastępstwo za sprzątaczkę. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła treść pisma Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 
w Koluszkach, który wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie na zastępstwo 
pracownika obsługi szkoły w charakterze sprzątaczki, ze względu na stan zdrowia 
pracownika. Przebywająca na zwolnieniu lekarskim sprzątaczka w dniu 1 listopada 
2020 r. osiągnie wiek uprawniający do uzyskania świadczenia emerytalnego. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Biorąc pod uwagę zwiększony zakres obowiązków pracowników obsługi z powodu 
istniejącej pandemii COVID-19 i konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków 
pracy i nauki, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie osoby na zastępstwo 
za sprzątaczkę. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie podziału na grupy uczniów klas pierwszych I Licem 
Ogólnokształcącego w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021, w ramach przedmiotu: 
informatyka. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła informacje na temat propozycji podziału  
na grupy uczniów klas pierwszych I Licem Ogólnokształcącego w Koluszkach w roku 
szkolnym 2020/2021, o liczebności poniżej 24 uczniów w ramach przedmiotu: 
informatyka, przedstawionej przez osobę pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły.  

Wskazano, że podział na grupy jest konieczny, ponieważ w szkole jest tylko 1 pracownia 
komputerowa, w której mogą być prowadzone zajęcia informatyki – 16 stanowisk. 

Kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu zapytała co się dzieje ze sprzętem 
komputerowym w postaci laptopów przekazanych szkołom w ramach nauczania 
zdalnego, gdy nauka w szkołach odbywa się w trybie stacjonarnym, czy byłoby możliwe 
ich wykorzystanie w ramach zajęć z informatyki? 

W odpowiedzi Pani Naczelnik nadmieniła, że laptopy znajdują się w szkołach. Jednak 
nie można ich wykorzystać na informatyce jako nowych stanowisk komputerowych, 
ponieważ pracownia, ze względu na jej wielkość, nie zmieści już dodatkowych stanowisk. 

Nie ma również możliwości przeniesienia pracowni informatycznej do pełnowymiarowej 
klasy, gdyż liczba sal jest ograniczona. 
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Pani Małgorzata Szelest przedstawiła również informacje na temat liczebności uczniów  
w klasach pierwszych: klasa 1A: 21 uczniów, klasa 1B: 23 uczniów, klasa 1C: 21 uczniów, 
klasa 1D: 30 uczniów. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że w związku z tym podziałem w każdej z klas pierwszych 
o liczebności poniżej 24 uczniów konieczne byłoby przyznanie dodatkowo 1 godziny 
zajęć tygodniowo w zakresie podstawowym oraz 1 godziny w klasie 1A w zakresie 
rozszerzonym, co razem dałoby dodatkowe 4 godziny zajęć tygodniowo. 

Rozważano łączenia klas międzyoddziałowo, ale takie rozwiązanie nie jest możliwe 
do wprowadzenia w tej szkole. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na proponowany podział na grupy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach” –
oznaczenie sprawy Or.272.1.13.2020, wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą 
o zatwierdzenie: 

1) wyboru trybu zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Pan Naczelnik przedstawił najistotniejsze założenia, które zostają ujęte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach (95 – 040 Koluszki, ul. Budowlanych 8  
dz. nr ewidencyjny 167/2, obr. 5) wraz z zasilaniem oraz przebudową przyłącza 
ciepłowniczego kolidującego z budową windy. Zadanie jest dofinansowane 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Zamówienie należy wykonać z zachowaniem następujących terminów: 

a) do dnia 15 listopada 2020 roku – usunięcie kolizji ciepłowniczej w terminie 
uzgodnionym z dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, 

b) do dnia 30 czerwca 2021 roku – pozostałe roboty. 

W SIWZ uwzględniono warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
technicznej i zdolności zawodowej, które zostaną uznane za spełnione, jeżeli:  

a) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  
jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy roboty obejmujące wykonanie 
konstrukcji szybu windowego z montażem windy/dźwigu o wartości co najmniej 
150 000,00 zł brutto każda, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone; 

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej po jednej osobie, które skieruje  
do realizacji zamówienia, posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalnościach uprawniających  
do kierowania robotami: — ogólnobudowlanymi, — wykonywania sieci cieplnych, 
— elektrycznych, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości. 

Ustalono wysokość wadium w przedmiotowym postępowaniu w kwocie: 3 000,00 zł. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17 września 2020 r. do godziny 10:00. 

W SIWZ przyjęto następujące kryteria oceny ofert oraz ich wagę:  

a) cena przedmiotu zamówienia – waga 60 %, 
b) okres udzielenia gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy rękojmi na roboty 

budowlane – waga: 40 %. 

Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 % ceny całkowitej 
(ceny brutto) podanej w ofercie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia 
zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 
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10. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała o przekazaniu 
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi maseczek ochronnych dla szkół z terenu 
powiatu łódzkiego wschodniego. 

 Pani Małgorzata Szelest dodała, że szkołom przyznano również bezdotykowe 
termometry z Ministerstwa Edukacji Narodowej, po 1 szt. na każdy typ szkoły. 

2) Pan Starosta przedstawił informacje na temat złożonych ofert w postępowaniach 
przetargowych dotyczących budowy tuneli w Gałkowie, gm. Koluszki i w Bedoniu, 
gm. Andrespol. 

Na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi nr 2911 pomiędzy 
Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, Gmina Koluszki, do dnia 21 sierpnia 2020 r. 
zostały złożone 4 oferty: 

a) Oferta nr 6: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 145M, 39 – 400 
Tarnobrzeg: 58 515 343,13 zł; 

b) Oferta nr 3: INTOP Warszawa Sp. z o. o. ul. Łukasza Drewny 70, 02 – 968 
Warszawa: 47 227 300,17 zł; 

c) Oferta nr 4: STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska, 10 05 – 800 Pruszków: część 
kolejowa, realizowana w zakresie PKP PLK S.A. – 29 114 100,00 zł;  

d) Oferta nr 2: POLWAR S. A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk: 39 962 762,04 zł. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 
31.000.000,00 zł w następującym rozbiciu: PKP PLK S.A.: 14.000.000,00 zł,  
Gmina Koluszki wraz z Powiatem Łódzkim Wschodnim: 17.000.000,00 zł. 

 Informacja z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

W postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa skrzyżowania 
bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej  
w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian  
za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej  
nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III", do dnia  
31 sierpnia 2020 r. zostało złożonych 6 ofert. 

a) Oferta nr 1: ALUSTAS.A. ul. Czerwonacka 1, 61 -016 Poznań: część kolejowa, 
realizowana w zakresie PKP PLK S.A. – 31 593 135,32 zł, część drogowa, 
realizowana w zakresie Gminy Andrespol – 61 883 918,93 zł; 

b) Oferta nr 2: POLWAR S. A. ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk: część kolejowa, 
realizowana w zakresie PKP PLK S.A. – 22 926 353,98 zł, część drogowa, 
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realizowana w zakresie Gminy Andrespol – 13 886 650,10 zł; 

c) Oferta nr 3: INTOP Warszawa Sp. z o. o. ul. Łukasza Drewny 70, 02 – 968 
Warszawa: część kolejowa, realizowana w zakresie PKP PLK S.A. - 
23 080 417,041 zł, część drogowa, realizowana w zakresie Gminy Andrespol – 
17 796 354,63 zł; 

d) Oferta nr 4: STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska, 10 05 – 800 Pruszków:  
część kolejowa, realizowana w zakresie PKP PLK S.A. – 23 894 253,72 zł, część 
drogowa, realizowana w zakresie Gminy Andrespol – 12 675 150,00  zł;  

e) Oferta nr 5: WANT Sp. z o. o. ul. Janusza Korczaka 12, 83 -110 Tczew:  
część kolejowa, realizowana w zakresie PKP PLK S.A. – 29 261 907,87 zł, część 
drogowa, realizowana w zakresie Gminy Andrespol – 11 815 380,00 zł; 

f) Oferta nr 6: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 145M, 39 – 400 
Tarnobrzeg: część kolejowa, realizowana w zakresie PKP PLK S.A. – 
19 018 952,24 część drogowa, realizowana w zakresie Gminy Andrespol – 
18 814 717,30 zł. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
wynosi brutto 29 968 636,00 zł, w rozbiciu: PKP PLK S.A. – kwota 18 442 135,00 zł, 
Gmina Andrespol z Powiatem Łódzkim Wschodnim – kwota 11 526 501,00 zł. 

Informacja z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Dyskutowano na temat zmian sposobu sterowania ruchem kolejowym 
na przejazdach, które mają podlegać modernizacji oraz kosztów modyfikacji 
systemu sterowania. 

Pan Burzyński zwrócił uwagę na pewną sprzeczność – budowa tunelu wykluczy 
potrzebę zastosowania nowego systemu sterowania, który jest niezbędny przy 
funkcjonowaniu jednopoziomowego skrzyżowania dróg z torowiskiem, natomiast 
po uruchomieniu tunelu konieczne będzie zlikwidowanie tego systemu. 

Pan Starosta zaznaczył, że w przypadku Bedonia nie stanowi to problemu przy  
tej kategorii przejazdu, jednak w przypadku Gałkowa, który jest powiązany 
ze sterowaniem ruchem kolejowym m.in. w Koluszkach, zaistnieje potrzeba zmiany 
tego systemu. 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje o uchwale Nr 102 Rady Ministrów  
z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych  
przez jednostki samorządu terytorialnego, podjętej na podstawie art. 65 ust. 28 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw. 
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W ramach ww. uchwały ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
wyodrębniono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie, w postaci 
środków finansowych, kierowane dla: 

1) gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5 000 000 tys. zł, 

2) powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1 000 000 tys. zł, 

3) jednostek samorządu terytorialnego, które wynosi 6 000 000 tys. zł i jest 
zwiększane o niewykorzystane środki, o których mowa w pkt 1 i 2 

Pan Naczelnik poinformował, że Powiat złożył wniosek o przyznanie środków 
finansowych w wysokości 2 120 726,00 zł z tzw. I „puli” wsparcia.  

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę jednostek do uruchomienia środków  
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na tej liście znajduje się 
również Powiat Łódzki Wschodni. 

Pan Burzyński nadmienił, że wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki 
majątkowe.  

Wsparcie nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków.  

Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji 
finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim 
zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek. 

Pani Skarbnik dodała, że zgodnie z ww. uchwałą, w przypadku inwestycji,  
do których zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej, wsparcie może być 
przeznaczone na wkład własny, jeżeli: nie została jeszcze podpisana umowa 
na realizację projektu oraz nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności 
pomocy publicznej. 

 Pan Naczelnik dodał, że w ramach drugiej „puli” będą ogłaszane kolejne 2 terminy 
naboru wniosków. Przytoczył dalsze zapisy ww. uchwały, zgodnie z którą: 

 W celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 ww. uchwały,  
Prezes Rady Ministrów powołuje Komisję.  

 W skład Komisji wchodzi: 

1) trzech przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów; 

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki; 

3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

Zadaniem Komisji jest ocena wniosków oraz przekazanie Prezesowi Rady Ministrów 
rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym 
wnioskodawcom.  
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Komisja, oceniając wnioski, bierze pod uwagę:  

1) realizację zasady zrównoważonego rozwoju;  

2) kompleksowość planowanych inwestycji;  

3) ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji 
w środowisko;  

4) koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki 
w roku rozpoczęcia inwestycji;  

5) liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ; 

6) relację kosztu planowanych inwestycji do prognozowanego efektu; 

7) wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych  
lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć  
taki wpływ;  

8) zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że obecnie Wojewoda Łódzki ogłosił 
pierwszą w tym roku turę naboru do tego wsparcia. 

W ramach składanego wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego należy uwzględnić następujące 
dane: kwota wnioskowanych środków, numer konta, przedmiot i krótki opis 
inwestycji: (maks. 500 znaków), planowane miesiąc i rok rozpoczęcia  
oraz zakończenia realizacji inwestycji, szacowany koszt inwestycji: (w złotych), 
relacja kosztu do planowanych dochodów ogółem jst w roku rozpoczęcia realizacji 
inwestycji oraz uzasadnienie: (zrównoważony rozwój, kompleksowość, ograniczenie 
emisyjności i ingerencji w środowisko – w formie wskaźnikowej, udział liczby 
mieszkańców jst, na których inwestycja wywiera korzystny wpływ udział (%) 
uzasadnienie, spodziewany efekt planowanej inwestycji – w formie wskaźnikowej, 
wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych 
lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki 
wpływ, zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). 

We wzorze wniosku podano przykłady kompleksowości: 

1) zawarcie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy 
finansowej jst zwiększonych wydatków ze środków budżetowych na transport 
publiczny; 

2) zakup tramwaju dla obsługi planowanej lub realizowanej linii, czy linia 
powiązana jest z węzłem komunikacji autobusowej podmiejskiej, czy linia 
powiązana jest z obszarem innej jst; 

3) w przypadku budownictwa komunalnego: zapisanie w wykazie przedsięwzięć 
wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej jst zwiększonych wydatków 
ze środków budżetowych na budowę równoważnej liczby mieszkań w okresie 
trzech lat; 
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4) w przypadku infrastruktury rowerowej: długość dróg/ciągów rowerowych 
w promieniu 2 km od każdej z końcówek zrealizowanej/nych inwestycji  
w zakresie dróg rowerowych, czy zrealizowano miejsca postojowe dla rowerów 
powiązane z realizowaną drogą rowerową i w jakiej liczbie; 

5) doświetlenie określonej liczby i udziału przejść dla pieszych; 

6) w przypadku budowy hal sportowych, basenów, budowy i rozbudowy szkół, 
przedszkoli – zapewnienie dostępności do tych obiektów w odległości mniejszej 
niż 1000 m lub 20 min. dojazdu komunikacją zbiorową; 

7) w przypadku parkingu park and ride: realizacja sieci dróg rowerowych 
obsługujących rejon w promieniu 4 km od parkingu park and ride; 

8) w przypadku realizacji zakładów przetwarzania odpadów: realizacja Zbiorczego 
Punktu Gromadzenia Odpadów na terenie każdej miejscowości. 

W związku z wątpliwościami w zakresie możliwości spełnienia przez Powiat 
kryteriów wskazanych w ww. uchwale, wystąpiono drogą internetową  
do punktu konsultacyjnego powołanego przy Ministerstwie Infrastruktury,  
z zapytaniem czy wsparciem może być objęte zadanie inwestycyjne realizowane  
na drodze powiatowej przez gminę na podstawie porozumienia o współpracy 
między jednostkami samorządu terytorialnego.  
Współpraca dotyczy zasad finansowania zadania.  

Wystąpiono z zapytaniami: czy o wsparcie może wystąpić Powiat, a inwestorem 
będzie Gmina, czy oba te podmioty mogą występować o wsparcie.  

Pan Naczelnik Burzyński zasygnalizował, że w tym przypadku chodzi o możliwość 
finansowania tuneli pod torami kolejowymi (w Gałkowie i Bedoniu).  

Oczekujemy na odpowiedź w przedmiotowej sprawie. 

Pan Starosta rozważał możliwość sfinansowania w ramach tego Funduszu zadania 
związanego z organizacją Dziennego Domu Pobytu.  

Dyskutowano na temat ewentualnych możliwości przystąpienia do programu 
związanego z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Pan Starosta poinformował również o zamiarze spotkania z Zarządem 
Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w celu omówienia planowanych inwestycji 
w Starostwie. 

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

 Zarząd Powiatu zatwierdził aneks nr 1 i aneks nr 2 do arkusza organizacji roku szkolnego 
2020/2021 Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Koluszkach. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach 
w sprawie zatrudnienia osoby na zastępstwo za sprzątaczkę. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o podziale na grupy uczniów klas pierwszych I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach w roku szkolnym 2020/2021, w ramach przedmiotu: 
informatyka. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 927/2020 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Koluszkach” – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 928/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Koluszkach” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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3) Nr 929/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 
windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Koluszkach”  
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 


