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PROTOKÓŁ NR 131/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym. 

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. 
Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obrady odbyły się 
w trybie zdalnym. 

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 130/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie warunków sprzedaży środka trwałego – samochodu 
osobowego marki Peugeot Partner o numerze rejestracyjnym EL024PH. 
 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska po raz trzeci wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą  
o zatwierdzenie warunków sprzedaży środka trwałego – samochodu osobowego marki 
Peugeot Partner o numerze rejestracyjnym EL024PH, przejętego przez Powiat Łódzki 
Wschodni na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Brzezinach. 

Pan Naczelnik przypomniał, że rzeczoznawca samochodowy wycenił wartość tego 
pojazdu na 3 100 zł zastrzegając, że pojazd kwalifikuje się do remontu. W związku  
z tym podjęto próbę sprzedaży tego auta z ceną wywoławczą zgodnie z wartością 
wyceny, w rezultacie nie zgłoszono ofert kupna pojazdu, dlatego za zgodą Zarządu 
Powiatu powtórzono procedurę ustalając cenę sprzedaży w wysokości 1 550,00 zł. 
Również w drugim postępowaniu pojazd nie znalazł nabywcy.  

Ze względu na brak ofert kupna oraz zainteresowania ofertą przez potencjalnych 
nabywców w pierwszym i w drugim pisemnym przetargu ofertowym, Komisja  
ds. kwalifikowania pojazdów przejętych na podstawie orzeczenia sądu o przepadku 
pojazdu na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego wystąpiła do Zarządu Powiatu 
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z wnioskiem o obniżenie ceny wywoławczej do około 1/3 wartości wyceny, do wysokości 
1 050,00 zł i przeprowadzenie postępowania w trybie analogicznym jak poprzednio. 

Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił warunki 
sprzedaży środka trwałego – samochodu osobowego marki Peugeot Partner o numerze 
rejestracyjnym EL024PH i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 1167/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie warunków 
sprzedaży środka trwałego – samochodu osobowego marki Peugeot Partner o numerze 
rejestracyjnym EL024PH. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi 
polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu Nabór szkoły 
ponadpodstawowe VULCAN wersja podstawowa, umożliwiającego przeprowadzenie 
elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków 
umowy dotyczącej zakupu usługi polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan  
Sp. z o. o. systemu Nabór szkoły ponadpodstawowe VULCAN wersja podstawowa, 
umożliwiającego przeprowadzenie elektronicznej rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok szkolny 
2021/2022.  

Celem umowy jest usprawnienie procesu rekrutacji do jednostek oświatowych  
za pomocą systemu komputerowego. 

Umowa określa zasady wzajemnej współpracy, w tym udostępnienie aplikacji  
w której będą zamieszczone oferty edukacyjne szkół i poprzez którą uczniowie będą 
składali wnioski o przyjęcie do danej szkoły. 

W ramach przedmiotowej umowy Powiat Łódzki Wschodni jako nabywca ma obowiązek 
zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji (terminowa realizacja zadań, nadzór 
nad terminowym napełnianiem baz danych i ich weryfikacja, podejmowanie decyzji 
i rozstrzygnięć merytorycznych).  

Firma Vulcan Sp. z o. o. jako usługodawca na zapewnić prawidłowy przebieg od strony 
informatycznej (udostępnienie internetowego systemu, utrzymanie infrastruktury 
serwerowej obsługującej oprogramowanie, przekazanie osobom upoważnionym wiedzy 
praktycznej w formie szkoleń przeznaczonych wyłącznie dla klientów wykonawcy,  
do użytku wewnętrznego, przeprowadzenia szkoleń w zakresie posługiwania się 
systemem, zapewnienie nadzoru technicznego i pomocy technicznej). 

Dyrektorzy szkół będą zobowiązani do zawarcia umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

Za realizację umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 5 800 zł brutto. 
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Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 30 września 2021 r. i obejmie proces 
rekrutacji prowadzony na rok szkolny 2021/2022. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował warunki 
umowy w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 
do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty 
Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
propozycję podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 
wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe 
w 2020 roku. 
W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok przeznaczone są na ten cel 
środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł. Możliwe jest przyznanie tej Nagrody dla 
maksymalnie 3 osób, wówczas przy podziale kwoty 3 000 zł dla 3 osób, na jedną osobę 
przypadałaby kwota 1 000 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu ustalił maksymalną 
wartość Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe 
w 2020 roku w kwocie 1 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego  
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w tym roku zostały poprawnie złożone 
3 wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia 
sportowe za 2020 rok dla następujących osób: 
– Amelia Napierała (lekkoatletyka – biegi), 
– Mateusz Tyszko (jeździectwo konne – skoki przez przeszkody), 
– Julia Biernacka (taniec). 

Pani Naczelnik przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu przedstawiono  
te kandydatury Zarządowi Powiatu, jak również w dniu 31 marca zostały przedstawione 
Powiatowej Radzie Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która wyraziła 
pozytywną opinię w zakresie przyznania nagród dla tych trzech osób, z rekomendacją 
aby wartość nagród została ustalona w jednakowej wysokości. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w związku z decyzją Zarządu Powiatu o ustaleniu 
maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia 
sportowe w 2020 roku w kwocie 1 000,00 zł, Pani Małgorzata Szelest wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z prośbą o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego  
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku w jednakowej wysokości trzem 
wskazanym kandydatom. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag w tej 
sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni zaproponowała, aby na najbliższej 
Sesji Rady Powiatu w kwietniu br. przy zachowaniu reżimu sanitarnego wręczyć  
tym trzem uhonorowanym osobom Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego  
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku. 

Zaproponowała również, aby została przedstawiona prezentacja multimedialna  
na temat Powiatu Łódzkiego Wschodniego z okazji Święta Powiatu. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski: 

a) Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ przedstawił informacje 
na temat złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej  
w Bukowcu)”. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 
691 845,31 zł brutto. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 10 ofert, Pan Naczelnik przedstawił 
oferty w kolejności od najkorzystniejszej cenowo do najdroższej: 

1) najtańsza oferta została złożona przez firmę Transportowo-Usługową „JAGEZ” 
Zdzisław Jagiełło, ul. Kurczaki 43 m 35, 93-331 Łódź, zawiera cenę 553 555,34 zł 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

2) oferta firmy INSTYLE DOROTA DANIELCZYK, Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 
95-020 Andrespol, zawiera cenę 569 932,32 zł, 

3) oferta złożona przez ZAKŁAD REMONTOWO DROGOWY Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Sp. k., ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, zawiera cenę 
583 993,00 zł, 

4) oferta STRADA S.C. Adam Olczak, Łukasz Piątek, ul. Tuwima 3 m 10, 97-300 
Piotrków Trybunalski, zawiera cenę 585 603,00 zł, 

5) oferta złożona przez Zakład Robót Drogowych S.C. Radosław Kijek, Zygmunt 
Kijek, Natalia Kijek, ul. Mochnackiego 9/13/59, 93-160 Łódź, zawiera cenę 
595 462,33 zł, 

6) oferta złożona przez Monster Arkadiusz Jasiaczek – Lider, Długie 52, 95-040 
Długie; Strada Paulina Jeżak–Partner, ul Sportowa 6, Baby, 97-310 Moszczenica, 
zawiera cenę 614 998,77 zł, 

7) oferta złożona przez P.H.U.Marbruk Marcin Jakubczyk, ul. Radomska 10 m 18, 
26-400 Przysucha, zawiera cenę 621 834,62 zł, 

8) oferta złożona przez Db Construct Sp. z o.o., al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź, 
zawiera cenę 634 990,11 zł, 

9) oferta złożona przez P.H.U.Ag-Dar Agnieszka Szor, ul. Sternicza 9, 93-468 Łódź, 
zawiera cenę 638 257,45 zł, 

10) oferta złożona przez Rol–Bud Elżbieta Grabiszewska, ul. Praga 50, 97-420 
Szczerców, zawiera cenę 836 400,00 zł. 
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Pan Naczelnik nadmienił, że ww. wykonawcy zostali poproszeni o przedłożenie 
dokumentów dotyczących udziału w postępowaniu. 

Pisemna informacja z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

  Zarząd Powiatu będzie informowany o dalszym przebiegu postępowania. 

b) Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 
o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – 
biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 
1 789 254,61 zł brutto. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, Pan Naczelnik przedstawił 
oferty w kolejności od najkorzystniejszej cenowo do najdroższej: 
1) oferta złożona przez PESTIM Sp. z o.o., Ruda Bugaj 71H, 95-070 Aleksandrów 

Łódzki, cena oferty: 1 752 566,22 zł, 
2) oferta COMPLEX-BUD Krzysztof Bobrowski, ul. Wolborska 3 m 16, 91-434 Łódź, 

cena oferty: 1 781 311,32 zł, 
3) oferta „ABID: Rafał Majcher, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, cena oferty: 

2 157 603,60 zł. 

Pisemna informacja z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

  Zarząd Powiatu będzie informowany o dalszym przebiegu postępowania. 

c) Pan Starosta poinformował o piśmie Wojewody Łódzkiego dotyczącym konieczności 
utworzenia na terenie powiatu łódzkiego wschodniego punktów szczepień przeciw 
COVID-19 w celu jak najszybszego zdobycia odporności populacyjnej mieszkańców. 

Zgodnie z harmonogramem i procedurą tworzenia punktów szczepień masowych, 
początek szczepień pierwszych zapisanych pacjentów ma nastąpić w dniach  
19-25 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w omawianym piśmie, którego kopia 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pan Arkadiusz Niecka–Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
poinformował, że Powiat został zobowiązany do utworzenia 2 punktów szczepień 
masowych w dwóch możliwych wariantach: 

 stworzenie masowego punktu szczepień w oparciu o współpracę samorządu 
z podmiotem leczniczym, 

 rozwinięcie punktu już istniejącego o dodatkowe zespoły szczepienne. 

Pan Kierownik nadmienił, że prowadzono dotąd rozmowy na temat utworzenia 
masowego punktu szczepień zlokalizowanego w hali sportowej w Koluszkach, 
natomiast po wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami władz Koluszek, podjęto 
decyzję o rozwinięciu punktów szczepiennych już funkcjonujących w powiecie 
(Przychodnia NZOZ MED-KOL Sp. z o.o.). Również wczoraj chęć współpracy w tym 
zakresie zgłosił podmiot leczniczy NZOZ ESKULAP s. c., funkcjonujący w Koluszkach.  

W związku z tym do Wojewody Łódzkiego zostanie wystosowane pismo informujące 
o zainteresowaniu współpracą z Powiatem przez dwa ww. podmioty. 
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Pan Niecka dodał, że docelowo na trenie Powiatu będą funkcjonowały 2 punkty 
szczepień, jeden w Koluszkach i jeden w Tuszynie. 

Na terenie gminy Tuszyn, podmiotem wyrażającym gotowość do współpracy 
z Powiatem w tym zakresie jest Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie 
zlokalizowana przy ul. Żeromskiego. 

Pan Kierownik poinformował, że zgodnie z zaleceniami Wojewody, zadaniem 
Powiatu będzie wykonywanie docelowo minimum 670 szczepień dziennie.  

Pan Starosta dodał, że punkty szczepień w podmiotach Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej otrzymają dodatkowe ilości szczepionek, natomiast jeśli chodzi o punkty 
szczepień masowych, powinny dysponować co najmniej 2 zespołami szczepiącymi 
liczącymi 1-5 osób, które będą w stanie wykonywać określoną ilość szczepień 
dziennie przez 7 dni w tygodniu. Istnieje również możliwość zorganizowania przez 
Gminy mobilnych punktów szczepień przy współpracy z Wojewódzką Stację 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 

Samorząd zainteresowany utworzeniem punktu masowych szczepień ma otrzymać 
jednorazowo 5 000 zł na organizację punktu, z wyłączeniem punktów na bazie 
podmiotu leczniczego (nie ma potrzeby zapewnienia dodatkowego wyposażenia). 
Powiat Łódzki Wschodni oddeleguje 2 pracowników z Referatu ZKiB do punktu 
szczepień w Koluszkach i w Tuszynie, aby koordynowali przebieg działań. 
Pan Starosta nadmienił, że rejestracja osób na szczepienia nadal odbywać się będzie 
w systemie centralnym. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

d) Pan Starosta przedstawił pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 
– rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-6 kwietnia 2021 r., 
– informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca, 
– wniosków o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 

wsparciu udzielonym przedsiębiorcom oraz wniosków w naborze o udzielenie 
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, 

– naboru na pozostałe formy pomocowe. 
  Wskazano łączną kwotę wydatkowanych środków. 

Na stronie PUP Łódź-Wschód obecnie ogłoszony jest nabór na Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy. 
Praca urzędu w trybie zdalnym przewidywana jest do dnia 9 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, którego 
kopia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

e) Pan Mirosław Nowicki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił 
informacje na temat przeprowadzonego postępowania dotyczącego „Wykonania  
i sukcesywnej dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego 
w Łodzi”.  
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Szacunkowa wartość zamówienia została określona na podstawie rozeznania 
aktualnej sytuacji na rynku i wyniosła 128 500,00 zł netto, zatem nie przekracza 
równowartości kwoty 130 000,00 zł. 

Maksymalny okres zamówienia określono na 1 rok. 

Środki finansowe na realizację umowy w 2021 roku są zabezpieczone w budżecie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dziale 750, rozdziale 75020, § 4300. 

Pan Naczelnik poinformował, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone 
w dniu 29 marca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłane do pięciu 
potencjalnych wykonawców, otrzymano tylko jedną ofertę, które spełniała wymogi 
formalne (jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena zamówienia). 

Najkorzystniejszą (i jedyną) ofertą okazała się oferta firmy P.P.H.U. „WIKU” Janusz 
Wlaźlak z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Daniłowskiego 37, na kwotę 
124 850,00 zł netto (153 565,50 zł brutto). Wskazana wartość nie przekracza 
oszacowanej wartości zamówienia. 

W związku z tym Pan Nowicki wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez ww. wykonawcę oraz o wyrażenie 
zgody na określone warunki projektu umowy. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

f) Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o podjęcie dodatkowych uchwał związanych z organizacją na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego punktów szczepień przeciw COVID-19 
i przedstawiła projekty uchwał Zarządu Powiatu: 

 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 

 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021. 

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w układzie 
klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych, dotyczą rozwiązania rezerwy 
celowej utworzonej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą zmniejszenia o kwotę 5 000 zł w Dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie 
kryzysowe i zwiększenia o kwotę 5 000 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 
75818 Rezerwy ogólne i celowe. 
Zmiany zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika 
Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 
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Ponadto, uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
wprowadzone Uchwałą Nr 1189/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na rok 2021, Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa 
Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Zmiany w planie finansowym dotyczą Działu 754, rozdziału 75421 i Działu 758, 
rozdziału 75818 i zostają dokonane na podstawie wniosku Kierownika Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty 
oraz akceptacji warunków umowy dotyczącej „Wykonania i sukcesywnej dostawy tablic 
rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1185/2021 w sprawie warunków sprzedaży środka trwałego – samochodu 
osobowego marki Peugeot Partner o numerze rejestracyjnym EL024PH – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

b) Nr 1186/2021 w sprawie akceptacji warunków umowy dotyczącej zakupu usługi 
polegającej na udostępnieniu przez firmę Vulcan Sp. z o. o. systemu Nabór szkoły 
ponadpodstawowe VULCAN wersja podstawowa, umożliwiającego przeprowadzenie 
elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Łódzki Wschodni – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

c) Nr 1187/2021 w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty 
Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 
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d) Nr 1188/2021 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego 
za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

e) Nr 1189/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na podstawie wniosku Kierownika Referatu ZKiB) – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 1190/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 – 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 X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...……...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...……...………………….. 

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


