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PROTOKÓŁ NR 140/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 2 czerwca 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. 
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. 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum. 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni otworzyła posiedzenie Zarządu 
Powiatu i stwierdziła kworum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty 
jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół 139/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 85.236,00 zł  
w zakresie zadań własnych.  

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

Proponowane zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy 
pomocy społecznej. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.117.2021 z dnia 27 maja 2021 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: DPS w Lisowicach, 
DPS w Wiśniowej Górze). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1251/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 czerwca  
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów  
w zakresie zadań własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych, dla: 
1) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany dotyczą Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej 
i zostają dokonane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.117.2021 
z dnia 27 maja 2021 r. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie realizacji drugiego naboru do projektu 
grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie  
do realizacji drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa 
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, 
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas 
COVID-19” na rzecz Domów Pomocy Społecznej w Lisowicach i w Wiśniowej Górze. 

Zaproponowano udzielenie pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego wniosków i podpisywania umów o powierzenie grantu w ramach 
wskazanego projektu przez: 
1) Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego, 
2) Panią Urszulę Łużniak – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Pełnomocnictwo obowiązywać będzie na czas trwania projektu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w tej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót 
budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2021 r., wystąpił 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie: 
1) wyboru trybu udzielenia zamówienia, tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
2) treści ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym; 
3) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dla zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 
w kierunku Pałczewa”. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

Wartość kosztorysowa tego zadania oszacowana została na 548 937,26 zł netto. 

W ramach niniejszego postępowania przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 
budowlanych obejmujących przebudowę drogi powiatowej nr 2926E (ul. Południowa 
w Woli Rakowej, gm. Brójce) w zakresie budowy chodnika od DW nr 714 w kierunku 
Pałczewa. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1139 m. Realizacja zadania 
obejmuje wykonanie chodnika wraz ze zjazdami o łącznej długości 1161 m, odmulenie 
i wyprofilowanie istniejących rowów, wymianę istniejących przepustów, urządzenie 
terenów zielonych, a także zmianę stałej organizacji ruchu. 

Przewiduje się realizację przedmiotowego zamówienia w ciągu 90 dni od daty 
podpisania umowy. 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia określono wymagania wobec Wykonawcy 
dotyczące warunków udziału w postępowaniu m.in. w zakresie zdolności technicznej 
lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy świadczenia polegające 
na wykonaniu robót budowlanych o wartości 250 000,00 PLN brutto każde świadczenie 
obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie robót brukarskich, z załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; 
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe 
do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót w specjalności uprawniającej 
do kierowania robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z, umożliwiającą 
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw wykluczenia, od Wykonawcy wymagane jest również zaświadczenie  
albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
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Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,  
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne  
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 
5 000,00 zł.  

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2021 roku. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości nie krótszy niż 60 miesięcy. 
Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia 
zamówienia, treść specyfikacji warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa chodnika 
w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa”. 

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

Pani Wicestarosta dodała, że Gmina Brójce będzie współfinansować realizację tego 
zadania kwotą 250 000 zł.  

8. Przedstawienie informacji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających 
z Porozumienia Nr 3/2021 zawartego pomiędzy Panattoni Development Europe  
Sp. z o.o. a Powiatem Łódzkim Wschodnim na PDC Industrial Center 129 Sp. z o.o. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że firma Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 
jest menedżerem inwestycji polegającej na budowie centrum handlowo-logistycznego 
w Woli Rakowej, w gminie Brójce. Nadmienił, że na wniosek ww. firmy, zostało  
zawarte porozumienie, które reguluje zasady wykorzystania drogi powiatowej nr 2912E 
ul. Brzezińskiej na odcinku 530 m od wyjazdu z centrum logistycznego na drogę 
powiatową, do drogi wojewódzkiej. Dodał, że w ramach porozumienia, Powiat  
Łódzki Wschodni wyraził zgodę na wykorzystanie tej drogi na cele związane z budową 
tego centrum, a następnie korzystanie z ww. drogi w celu transportu prowadzonego  
w kierunku autostrady, poprzez drogę wojewódzką nr 714.  

Pan Naczelnik przypomniał, że w zawartym porozumieniu określono, że użytkownik 
wykona przebudowę drogi powiatowej na własny koszt na warunkach określonych 
w porozumieniu, do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Wskazał, że ww. droga była 
przeznaczona do prowadzenia ruchu lekkiego, tymczasem wykorzystanie jej w sposób 
przewidziany przez obsługę centrum logistycznego, droga powinna mieć inną 
konstrukcję, która będzie przystosowana do wzmożonego ruchu pojazdów o większej 
masie całkowitej. 
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Firma Panattoni zobowiązała się do wykonania przebudowy tej drogi, natomiast 
w ramach porozumienia istnieje możliwość scedowania obowiązków wynikających 
z zawartego porozumienia na inny podmiot. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że firma Panattoni Development Europe  
Sp. z o.o. jest menedżerem całego kontraktu, natomiast poszczególne elementy 
składowe wykonywanych prac zleca innym podmiotom i w związku z tym wystąpiła 
do Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków 
wynikających z ww. Porozumienia na inny podmiot. 

W związku z tym, wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Porozumienia Nr 3/2021 
zawartego pomiędzy Panattoni Development Europe Sp. z o.o. a Powiatem Łódzkim 
Wschodnim, zostały przeniesione na PDC Industrial Center 129 Sp. z o.o. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje i nie zgłosił uwag. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2020 r. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o zatwierdzenie zmian sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzą: 

1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zamykający się 
po stronie aktywów i pasywów sumą 25.634.376,56 zł; 

2) bilans łączny jednostek budżetowych zamykający się po stronie aktywów i pasywów 
sumą 212.500.642,45 zł; 

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych sporządzony na dzień  
31 grudnia 2020 r., zamykający się wynikiem finansowym – zyskiem netto w kwocie 
12.296.788,99 zł; 

4) łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych, wykazujące stan 
funduszu na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 192.432.717,34 zł. 

Wicestarosta Łódzki Wschodni zostaje upoważniona do przekazania sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 r. 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził proponowane 
zmiany sprawozdania i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

Traci moc Uchwała Nr 1245/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego za 2020 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych oraz zmiany planu finansowego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2021 po stronie wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała 
działalność. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planu finansowego i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Omówienie przebiegu XXXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XXXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 27 maja 2021 r. w trybie zdalnym. 

Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pani Wicestarosta przytoczyła treść wypowiedzi oraz zapytań radnych Rady Powiatu 
Pana Tadeusza Walasa i Pani Elżbiety Żaczek, przedstawionych w pkt „Wnioski, 
oświadczenia radnych i sprawy różne”. 

W nawiązaniu do tych opinii, Pan Zbigniew Burzyński wypowiedział się w sprawie  
zastosowania tzw. „garbów” na ul. Tuszyńskiej na odcinku od Andrespola do Woli 
Rakowej – problem został zgłoszony przez radną Elżbietę Żaczek.  

Pan Naczelnik nadmienił, że taka forma ograniczania prędkości jest krytykowana  
przez kierowców, natomiast użytkownicy ścieżek rowerowych i chodników domagają się 
ograniczenia prędkości pojazdów poprzez zastosowanie takich rozwiązań.  

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w okolicy dwóch zakrętów w ul. Tuszyńskiej 
w Stróży zlikwidowano wyniesione przejście dla pieszych i w zamian zastosowano 
tzw. „poduszki berlińskie”. 
Z powodu wystąpienia kilku zdarzeń drogowych skutkujących zniszczeniem barier 
ochronnych, wspólnie z Gminą Andrespol przeprowadzono rekonstrukcję skrzyżowania 
polegającą na tym, że Gmina wykonała oświetlenie drogi a Powiat zastąpił wyniesione 
przejście dla pieszych poduszkami berlińskimi. Od tamtej pory we wskazanym rejonie  
nie występują zdarzenia drogowe, toteż uznano, że należy pozostać przy sprawdzonym 
rozwiązaniu (bez przywracania wyniesionego chodnika). 

Jeśli chodzi o uwagi zgłoszone przez radnego Tadeusza Walasa, Pan Naczelnik  
nadmienił, że chodnik w ul. Wolborskiej na całej projektowanej długości 200m 
ma szerokość 150cm (szerokość kostki z obrzeży krawężników). Zgodnie z przepisami, 
szerokość chodnika przyjezdniowego przy drogach klasy Z, powinna mieć co najmniej 
2m, natomiast szerokość chodnika odsuniętego od krawędzi jezdni, co najmniej 1,5m. 
Przedmiotowy chodnik jest odsunięty od jezdni, dla zapewnienia należytego 
odprowadzenia wody. 
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Pan Zbigniew Burzyński nadmienił, że ponadto krawężnik powoduje zawężenie 
szerokości jezdni, co w praktyce skutkuje tym, że kierowcy zjeżdżają na pobocze 
skrajnymi prawymi kołami lub w części koła przejeżdżają po krawędzi jezdni i pobocza, 
natomiast w przypadku zastosowania krawężnika, takie sytuacje nie występują.  

W związku z tym, zachowanie 0,5m pobocza pomiędzy istniejącą krawędzią jezdni 
a projektowanym chodnikiem pozwoli na bezpieczniejsze rozwiązanie dla tego 
newralgicznego miejsca (przy włączeniu do drogi krajowej), to rozwiązanie uznano  
za bezpieczniejsze i uzyskało akceptację Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Taka szerokość chodnika spełnia wszystkie wymagania warunków technicznych.  

Poza tym, analiza natężenia ruchu pieszych nie wskazuje na potrzebę wykonywania 
szerszego chodnika. Pan Naczelnik dodał, że dwumetrowy chodnik realizowany przez 
Gminę Tuszyn znajduje się po drugiej stronie jezdni, nie występuje zatem przewężenie 
u zbiegu tych chodników. 

W odniesieniu do sygnalizowanych kontroli bezpieczeństwa na drodze związanych 
z przebudową drogi w kierunku Tomaszowa, Pan Burzyński nadmienił, że o ile mu 
wiadomo, nie występuje zwiększone natężenie ruchu w tym rejonie. Można jednak 
zawiadomić Policję o potrzebie dokonania pomiarów prędkości. 

Natomiast jeśli chodzi o uszkodzoną latarnię oświetleniową, Pan Naczelnik przypomniał, 
że zadania bieżącego utrzymania dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
w obrębie gminy Tuszyn powierzono Burmistrzowi Tuszyna, dlatego zostanie 
powiadomiony o potrzebie dokonania naprawy. 

Pani Wicestarosta zapytała, czy firma wykonawcza (INSTYLE) dokonała czasowej zmiany 
organizacji ruchu? 

W odpowiedzi Pan Burzyński poinformował, że zmiana organizacji ruchu w związku 
z realizacją inwestycji została zatwierdzona przez GDDKiA przy przekazaniu placu 
budowy, brak jest informacji na temat ewentualnych niezgodności wdrożonych zmian. 

Pani Wicestarosta poinformowała również, że realizacja inwestycji: „Wykonanie 
chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania  
z drogą nr 1186E w gminie Nowosolna przebiega sprawnie, podobnie jak „Budowa 
chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”  
oraz „Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat 
Terapii Zajęciowej – etap II”. 

Pan Burzyński zaznaczył, że chodnik w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu 
również ma 1,5 m szerokości i na całym odcinku jest odsunięty od krawędzi drogi.  

Dodał, że wnioski Sołtysa i mieszkańców Janówki w sprawie budowy chodnika nie mogą 
zostać zrealizowane, ponieważ nie dysponujemy pasem drogowym, aby zlokalizować 
w nim chodnik.  

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

a) Pani Wicestarosta przedstawiła pismo przekazane przez Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące m.in.: 

 rejestracji osób bezrobotnych za okres: 1-31 maja 2021 r., 

 liczby wolnych miejsc pracy oraz najbardziej poszukiwanych pracowników, 

 informacji od pracodawców o przedłużeniu legalnej pracy cudzoziemca, 

 wniosków o pożyczki, w tym mikropożyczki dla organizacji pozarządowych, 
wsparciu udzielonym przedsiębiorcom, 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: 38 774 147,07 zł. 

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

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU 

1) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o przeniesieniu praw i obowiązków 
wynikających z Porozumienia Nr 3/2021 zawartego pomiędzy Panattoni Development 
Europe Sp. z o.o. a Powiatem Łódzkim Wschodnim, na PDC Industrial Center 129  
Sp. z o.o. 

2) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1251/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

b) Nr 1252/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy: DPS w Lisowicach, 
DPS w Wiśniowej Górze) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

c) Nr 1253/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie realizacji drugiego naboru do projektu 
grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”  
 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 
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d) Nr 1254/2021 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

e) Nr 1255/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2020 r. – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

f) Nr 1256/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy PCPR) – uchwałę 
podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta - - - 

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

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


