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PROTOKÓŁ NR 165/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 5 listopada 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. 

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni 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 164/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Przedstawienie informacji z przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze 
stanowisko urzędnicze Kierownika Dziennego Domu Pomocy. 
(referowała p. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni) 

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła informacje 
z przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika 
Dziennego Domu Pomocy; w wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta. 

Jako Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej, poinformowała, że Komisja rozpatrzyła 
złożony wniosek pod względem formalnym stwierdzając, że spełnił wymagania formalne 
określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja następnie przeprowadziła rozmowę 
kwalifikacyjną z kandydatką na to stanowisko.  

W prowadzonym naborze kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne  
i wymagania dodatkowe oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów z rozmowy 
kwalifikacyjnej.  

Wobec tego, Komisja Rekrutacyjna przedstawia Zarządowi Powiatu Panią Jolantę Kupicz, 
jako kandydatkę na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacjami o wyniku przeprowadzonego naboru, 
biorąc pod uwagę zapis art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej mówiący, że zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, zgodnie z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 
cytowanej ustawy, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy 
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rodzinie, zwróci się do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
o zaopiniowanie tej kandydatury. 

Zarząd Powiatu podejmie decyzję o zatrudnieniu ww. kandydatki po zapoznaniu się 
z tą opinią. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w roku 2021 

 (referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z propozycją dokonania zmian w planie finansowym Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2021 rok. Zmiany dotyczą planu finansowego poz. II – Środki finansowe na zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej, poprzez: 
1) zmniejszenie w punkcie b) dofinasowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – dorośli, o kwotę 1.696,95 zł; 
2) zmniejszenie w punkcie c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepisów – dorośli, o kwotę 19.106,05 zł; 

3) zmniejszenie w punkcie d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych – dorośli, o kwotę 3.801,00 zł; 

4) zwiększenie w punkcie d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych – dzieci i młodzież, o kwotę 24.604,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
proponowane zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 3 
do protokołu.  

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie realizacji programu finansowanego 
ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak poinformowała, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2022, Powiat Łódzki Wschodni ponownie przystąpi do programu kontynuując 
realizację rozpoczętą w 2019 roku.  

Program jest adresowany dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych, 
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
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lub orzeczenie równorzędne do wskazanych stopni niepełnosprawności, które wymagają 
usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym. Przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. 

Pani Dyrektor dodała, że na 2022 rok planowana jest na ten cel kwota około 250 000 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu podjął w omawianej 
sprawie inicjatywę uchwałodawczą, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 
2021. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą 
o ustalenie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących 
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021. 

Plan finansowy przedstawia się następująco: 

1) w ramach dochodów: 
a) w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, § 6100 

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 
kwota: 2 129 090,00 zł, 

b) w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,  
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie 
lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
– kwota: 121 798,00 zł, 

c) w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale  
85333 Fundusz Pracy, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych 
 z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 27 900,00 zł; 

2) w ramach wydatków: 
a) w Dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota: 359 857,28 zł, 
b) w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – 

kwota: 121 798,00 zł, w rozdziale 85295 Pozostała działalność – kwota: 
1 769 232,72 zł, 

c) w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 
Fundusz Pracy – łącznie kwota 27 900,00 zł. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. 

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

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 
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Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 15.078,00 zł w zakresie zadań zleconych i zadań 
własnych, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Proponowane zmiany dotyczą 
następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii, 
2) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych realizowanych przez: 
1) Starostwo Powiatowe w Łodzi; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
3) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 i podjął w tej sprawie uchwałę, która 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 
(dotyczy jednostek: DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone  
Uchwałą Nr 1475/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 listopada  
2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie dochodów w zakresie zadań 
zleconych i zadań własnych i po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych oraz 
dokonanie 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; 
3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą poniższych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 710, rozdziału 71012, 
3) Działu 852, rozdziału 85202, rozdziału 85218. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 7 
do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: PINB, I LO, DPS 
w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź – Wschód). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021  
po stronie wydatków dla: 
1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych; 
2) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach w zakresie zadań 

własnych; 
3) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych; 
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych; 
5) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71015 Nadzór budowlany; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące; 
3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie; 
4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku: 
1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
5) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planach finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 8 do protokołu. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, wystąpiła do Zarządu 
Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia rocznego 
planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz ustalenie na rok 2021 planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w liczbie 128,2 etatu. 

Pani Naczelnik poinformowała, że zmiana obejmuje zwiększenie o 1 etat w Wydziale 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz o 1 etat w Wydziale 
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Geodezji i Kartografii, w związku ze zwiększeniem zakresu zadań realizowanych 
w Wydziałach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę  
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa 
Powiatowego w Łodzi, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie w 2021 roku wniosku 
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego 
na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie w 2021 roku wniosku 
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego 
na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że ww. projekt został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji  
i Nauki, który jest w 100 % finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Szkoły podstawowe prowadzone przez samorządy mogą ubiegać się o wsparcie 
finansowe na zakup dwóch typów wyposażenia: podstawowego i uzupełniającego.  
Aby uzyskać wsparcie, organy prowadzące szkoły powinny wystąpić w tej sprawie 
do właściwego wojewody. 

Pani Szelest nadmieniła, że część przedmiotów ujętych w ramach wyposażenia 
podstawowego, prawdopodobnie, zgodnie z zapowiedziami MEiN od września 2022 
roku będzie obowiązkowe dla każdej szkoły podstawowej.  

Dlatego zaproponowano skorzystanie przez Powiat z tego programu, aby w przyszłym 
roku nie dokonywać zakupu sprzętu ze środków własnych. Program zakłada 
obowiązkowe wyposażenie wszystkich szkół podstawowych, bez rozgraniczania 
na szkoły specjalne.  

Pani Naczelnik poinformowała, że w ramach wyposażenia podstawowego można nabyć 
sprzęt m.in. w postaci drukarek 3D, mikrokontrolerów z sensorami, płytkami 
prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzętu do nagrań do nauki prezentacji swoich 
osiągnięć oraz stacji lutowniczych do mikroelementów. 

W ramach planowanych do zakupu przedmiotów dyrektor SOSW w Koluszkach 
uwzględniła również materiały audio-wideo, pomoce projektowe, materiały BHP,  
z zakresu robotyki i AGD. 

W związku z tym, Pani Małgorzata Szelest zaproponowała, aby ubiegać się o wsparcie 
finansowe dla Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Koluszkach wchodzącej  
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. W przypadku 
SOSW, z uwagi na liczbę uczniów, możliwe jest ubieganie się o wsparcie w wysokości 
do 30 000zł.  

W tym celu wymagane jest upoważnienie Pani Małgorzaty Szelest do złożenia 
elektronicznie wniosku o udzielenie wsparcia i wyznaczenie jej do kontaktu z Wojewodą 
Łódzkim w przedmiotowej sprawie. 
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Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie 
wniosku w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. Upoważnienie obowiązuje od dnia 5 listopada 2021 r. na czas realizacji 
wniosku (do odwołania), o którym mowa. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa 
dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu 
wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie 

poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” zostało unieważnione na podstawie art. 255 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

Dlatego, w związku z zakończeniem postępowania, Pan Naczelnik przedstawia Zarządowi 
do zatwierdzenia protokół z niniejszego postępowania. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
protokół z przedmiotowego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 11 do protokołu. 

14. Przedstawienie informacji z otwarcia ofert w zadaniu pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie 
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w dniu 2 listopada 2021 roku Komisja 
Przetargowa dokonała otwarcia ofert w zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych”. Oferty zostały złożone na pięć zadań, natomiast 
w zakresie szóstego zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 
nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze" nie wpłynęła żadna oferta. 
Pisemna informacja z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że cztery spośród pięciu złożonych ofert zawierają ceny 
o wartości wyższej, niż kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zadania. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, Pan Burzyński zwrócił się do Zarządu Powiatu 
z pytaniem czy w zaistniałej sytuacji ma być kontynuowane przedmiotowe 
postępowanie? Zaproponował, aby ewentualnie, w przypadku decyzji Zarządu  
o kontynuowaniu postępowania, na przyszłe posiedzenie Zarządu Powiatu przygotować 
inicjatywę uchwałodawczą dotyczącą zwiększenia środków finansowych przewidzianych  
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021 roku na realizację tych zadań, 
łącznie w wysokości około 100 000 zł. 
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Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję kontynuacji postępowania oraz wyraził wolę 
podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zwiększenia środków finansowych  
na realizacje czterech zadań.  

15. Przedstawienie informacji z otwarcia ofert w zadaniu pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie 
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap II. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w dniu 5 listopada 2021 roku Komisja 
Przetargowa dokonała otwarcia ofert w zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych  
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych" – etap II. Dotyczy to trzech dodatkowych przejść 
dla pieszych, na które Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie w drugiej turze 
przydziału środków. 

Pan Naczelnik poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu zgłosił się jeden 
oferent, który złożył oferty na trzy zadania, w tym dwie przekraczające kwoty jakie 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ich sfinansowanie, przy czym w zakresie części 
drugiej – zadania: „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E 
w Justynowie gm. Andrespol” cena oferty znacznie przewyższa wysokość środków 
przewidzianych przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia. 
Pisemna informacja z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej zaproponował rozważenie możliwości  
zwiększenia środków w zadaniu, w którym oferta nieznacznie przekracza ww. środki 
oraz unieważnienie postępowania w części dotyczącej znacznego przekroczenia  
tych środków z uwagi na to, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację 
zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.  
W związku z tym, Pan Burzyński zaproponował, aby kontynuować procedurę 
przetargową przy unieważnieniu tego zamówienia dla drugiego zadania. 

Zarząd Powiatu zaakceptował tę propozycję.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
w zakresie części VI pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 
nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu 
łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych” w zakresie części VI pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” nie złożono  
żadnej oferty. W związku z tym, Pan Naczelnik w imieniu Komisji Przetargowej  
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie niniejszego postępowania 
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na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu unieważnił przedmiotowe 
postępowanie, zgodnie z wnioskiem i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 15 do protokołu.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
 – etap II w zakresie części II pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej 
nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu 
łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych” – etap II w zakresie części II pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze 
powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” cena oferty znacznie przewyższa 
wysokość środków przewidzianych na realizację zamówienia. 

W związku z tym, Pan Naczelnik w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie art. 255 
pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu unieważnił 
przedmiotowe postępowanie, zgodnie z wnioskiem Komisji i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap III. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński 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. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 
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etap III – oznaczenie sprawy Or.272.1.16.2021. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

W ramach niniejszego postępowania przedmiot zamówienia obejmować będzie  
głęboką modernizację istniejącego przejścia dla pieszych oraz utworzenie nowego 
przejścia dla pieszych z dostosowaniem infrastruktury drogowej do standardów 
określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie, ministerialnych wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych 
i ich oświetlenia oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu dostosowanej do zakresu 
poszczególnych opracowań. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości  
na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

Zamówienie należy wykonać w terminie 300 dni od daty zawarcia umowy dla każdego 
z zadań (części). 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 
2 000,00 zł. Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 9:00. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  
oraz ich wagą: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga 60 %, 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 24 miesięcy – waga 40 %. 

Ustalono wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził tryb udzielenia 
zamówienia, treść SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu 
i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 19 do protokołu. 

19. Przedstawienie wniosku p. Sylwestra Lewandowskiego „Pestim” Sp. z o.o. w sprawie 
przedłużenia terminu realizacji robót i zmiany wynagrodzenia w związku z robotami 
dodatkowymi w zadaniu z umowy nr 47/2021. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował o wystąpieniu Pana Sylwestra Lewandowskiego – 
przedstawiciela firmy PESTIM Sp. z o.o. z Aleksandrowa Łódzkiego, który wystąpił 
z wnioskiem o zmianę terminu umowy Nr 47/2021 na zadaniu pn. „Przebudowa 
pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej 
– etap II, na dzień 30 listopada 2021 r. oraz zmianę wynagrodzenia ryczałtowego 
o wartość robót dodatkowych, tj. 28 361,52 zł netto. 
Kopia pisma w przedmiotowej sprawie, stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Pan Naczelnik poinformował, że obecnie, zgodnie z umową, termin zakończenia tych 
prac jest wyznaczony na 14 listopada 2021 r. Wykonawca wcześniej zgłaszał problem, 
polegający na konieczności przebudowy instalacji wewnętrznej w związku z tym,  
że użytkownik wymaga rozdzielenia pomiaru pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej, 
a częścią obiektu wybudowaną w ubiegłym roku. Potrzeba takiego rozgraniczenia 
wynika z tego, że zadania były dofinansowane w ramach różnych programów i należy 
uregulować te kwestie dla zachowania warunków trwałości projektu dla obu części 
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budynku. Projekt zlecany do wykonania przewidywał dwa etapy realizacji, 
bez rozgraniczenia instalacji dla każdej z części budynku. 

Pan Burzyński nadmienił, że Wykonawca we współpracy z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego rozwiązał samodzielnie przebudowę instalacji sanitarnych w zakresie 
niezbędnym do rozdzielenia opomiarowania, natomiast rozwiązanie przebudowy 
instalacji elektrycznych wymagające zmian w podłączeniach i zabezpieczeniach  
w tablicy głównej zasilania, zlokalizowanej w przebudowanej wcześniej części budynku, 
po konsultacjach branżowych zdecydowano zlecić jednostce projektowej. 

W związku z tym sporządzono protokół konieczności dotyczący wydłużenia terminu 
realizacji umowy uwzględniającego czas konieczny do opracowania dodatkowego 
projektu związanego z przebudową instalacji w budynku. 

Pan Naczelnik poinformował, że zawarta umowa przewidywała możliwość przedłużenia 
terminu jej realizacji w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej. 
Dlatego zaproponowano, aby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu 
realizacji umowy o 16 dni, tj. do dnia 30 listopada 2021 r. z jednoczesną informacją, 
że po dokonaniu weryfikacji kosztorysów zostanie zawarty drugi aneks do umowy, 
po wprowadzeniu do budżetu Powiatu środków na ten cel. 

Kopia protokołu konieczności dotyczącego wydłużenia terminu zakończenia wykonania 
ww. umowy, stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
propozycję zmiany zakończenia terminu umowy. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 476/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim 
wschodnim (V)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
jego realizacji. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w uchwale Nr 476/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  
16 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (V)” realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji. 

Zaproponowano, aby do zawarcia umowy/aneksu o dofinansowanie projektu  
z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi upoważnić łącznie: 
1) pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) panią Monikę Skrzypczyk – wz. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź–Wschód. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował proponowane 
zmiany i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 1046/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 
pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim 
wschodnim (VI)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w zakresie jego realizacji. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w uchwale Nr 1046/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku 
życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim wschodnim (VI)” realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie jego realizacji 

Zaproponowano, aby do zawarcia umowy/aneksu o dofinansowanie projektu 
z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi upoważnić łącznie: 
1) pana Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego; 
2) panią Monikę Skrzypczyk –wz. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź– Wschód. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
proponowane zmiany i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 23 do protokołu. 

22. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Dyskutowano na temat projektowanych zmian ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej w kontekście ich zasadności. W ramach nowej regulacji 
ma nastąpić wiele zmian legislacyjnych, dotyczących m.in.: 
a) zwiększenie zakresu kontroli osób związanych z organizacją i pełnieniem 

pieczy zastępczej (obowiązkowa weryfikacja w Rejestrze Osób Skazanych  
na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym); 

b) zmiana w zakresie kwalifikacji określonych kategorii osób wskazanych w ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie piecze zastępczej; 

c) zmiana w zakresie właściwości organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
właściwego dla wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka oraz wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego 
zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz spełniania warunków,  
o których mowa w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej; 

d) zmiana w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych 
w zawodowe i podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi 
zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka; 

e) uregulowanie zasad szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
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oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym lub terenu wokół placówki 
albo ośrodka w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację 
obrazu (monitoring); 

f) wprowadzenie zasady, że powiat, na którego terenie funkcjonują mogące 
przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka 
opiekuńczo-wychowawcza lub powiat, który zawarł umowę z rodziną zastępczą 
zawodową, o której mowa w art. 54 ust. 3a, lub powiat, który organizuje 
rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu, mogące przyjąć dziecko, 
nie może odmówić umieszczenia dziecka; 

g) uelastycznienia wymagań dotyczących posiadanego wykształcenia dla osób 
pracujących w systemie pieczy zastępczej. 

2) Pan Wicestarosta poinformowała, że w związku z dniem 11 Listopada – Narodowym 
Świętem Niepodległości, włodarze poszczególnych gmin i miast organizują 
uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W związku z epidemią COVID-19 
wspólnie z Panem Starostą zdecydowali, że nie będą oficjalnie brać udziału 
w uroczystościach. Zamiast tego w imieniu Zarządu Powiatu, w przededniu tego 
Święta, w dniu 10 listopada 2021r. złożą symbolicznie kwiaty i zapalą znicze  
w każdej z gmin, w odpowiednim miejscu pamięci bohaterów walczących  
o niepodległość: 

 kurhan pamięci przed Kościołem w Bedoniu Przykościelnym, 

 pomnik Orła Białego w Koluszkach, 

 tablica pamiątkowa na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu, 

 pomnik „Twórcom odrodzonej Rzeczypospolitej Romanowi Dmowskiemu, 
Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Józefowi Piłsudskiemu i Wincentemu 
Witosowi” w parku im. Adama Mickiewicza (Rzgów), 

 Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Starych Skoszewach, 

 Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Tuszynie. 

3) Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu, wystąpiła  
do Zarządu z ustnym wnioskiem do projektu budżetu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego na 2022 rok. Wniosek dotyczy wprowadzenia następującego zadania: 
Projektu przebudowy drogi od DK71 do granic Starej Gadki. 

 Zaproponowano, aby w Wieloletniej Prognozie Finansowej wpisać tę inwestycję 
w 2023 roku.  

 Przybliżony koszt realizacji tego zadania może wynosić około 1.200.000,00 zł. 

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

1) Zarząd Powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie realizacji programu 
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami z otwarcia ofert w ramach następujących 
zadaniach: 
a) „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 

mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych”; 
b) „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 

mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap II. 

3) Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem p. Sylwestra Lewandowskiego „Pestim”  
Sp. z o.o. w sprawie przedłużenia terminu realizacji robót i zmiany wynagrodzenia  
w związku z robotami dodatkowymi w zadaniu z umowy nr 47/2021. 

4) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1474/2021 w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 
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. 

b) Nr 1475/2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku 
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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. 

c) Nr 1476/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) – 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   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

d) Nr 1477/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy 
jednostek: DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR) – 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 1478/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: PINB,  
I LO, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR, PUP Łódź – Wschód) – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

f) Nr 1479/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów 
Starostwa Powiatowego w Łodzi – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

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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g) Nr 1480/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie w 2021 roku wniosku 
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego 
polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” 
 – 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. 

h) Nr 1481/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym 
pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego 
mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 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. 

i) Nr 1482/2021 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
w zakresie części VI pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 
nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” – 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. 

j) Nr 1483/2021 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
– etap II w zakresie części II pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze 
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powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” – 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. 

k) Nr 1484/2021 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, treści 
specyfikacji warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych 
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych” – etap III – 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. 

l) Nr 1485/2021 zmieniającą Uchwałę Nr 476/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu  
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim 
wschodnim (V)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
jego realizacji – 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. 

m) Nr 1486/2021 zmieniającą Uchwałę Nr 1046/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 
pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim 
wschodnim (VI)” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie jego realizacji – 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  …………...……...………………….. 


