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PROTOKÓŁ NR 170/21 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 25 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 169/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 (dotyczy jednostek:  
KP PSP, ZS nr 2, SOSW, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą  
o dokonanie zmiany planu finansowego na rok 2021 realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów i wydatków  
oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

z siedzibą w Koluszkach po stronie dochodów i wydatków; 
2) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach po stronie dochodów; 
3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach po stronie dochodów 

i wydatków; 
4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach po stronie dochodów i wydatków; 
5) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze po stronie wydatków; 
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stronie dochodów i wydatków. 
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Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 

rozdziału 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozdziału 60095 
Pozostała działalność; 

2) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami; 

3) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji  
i kartografii, rozdziału 71095 Pozostała działalność; 

4) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75019 Rady powiatów, rozdziału 
75020 Starostwa powiatowe, rozdziału 75095 Pozostała działalność; 

5) Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411 
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; 

6) Działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej  
dla jednostek samorządu terytorialnego; 

7) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80105 Przedszkola specjalne, rozdziału 
80115 Technika, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 80195 Pozostała 
działalność; 

8) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdziału 85295 Pozostała działalność; 

9) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdziału 85324 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

10) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, rozdziału 85495 Pozostała działalność; 

11) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXXVII/342/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 listopada 2021 r.  
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w zakresie zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: DPS w Lisowicach,  
DPS w Wiśniowej Górze, PCPR). 

 (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 w zakresie zadań własnych realizowanych przez: 
1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej; 
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, rozdziału 

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie; 
2) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany po skonie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXXVII/343/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych  
na rok 2021 (dotyczy jednostki KP PSP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym na rok 2021 realizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach po stronie wydatków 
w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany dotyczą Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
rozdziału 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXXVII/344/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 listopada 2021 r.  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2021 (na wniosek Naczelnika Wydz. Or i Naczelnika Wydz. EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

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

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 
1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe; 
2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80117 

Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, rozdziału 
80195 Pozostała działalność. 



str. 4 

 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

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

8. 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 jednostek: I LO, ZS nr 1, 
ZS nr 2). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 1524/2021 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 listopada 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021, 
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi po stronie wydatków w zakresie zadań 
własnych oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków w zakresie zadań własnych dla: 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach; 
2) Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach; 
3) Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
1) Działu 750, rozdziału 75020; 
2) Działu 801, rozdziału 80115, rozdziału 80117, rozdziału 80120, rozdziału 80195. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021 (na wniosek 
Naczelnika Wydz. Or). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie wydatków  
w zakresie zadań własnych. 
Proponowane zmiany dotyczą Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania 
z zakresu geodezji i kartografii. 
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Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 
1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 
do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody Firmie Actus – Info Sp. z o.o.  
na prowadzenie badań archeologicznych na terenie planowanej inwestycji w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 2912 E – dz. nr ewid. 46/2 w obrębie Wola Rakowa, 
gmina Brójce oraz dz. nr ewid. 220 w obrębie Stróża, gmina Andrespol. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska wystąpił do Zarząd Powiatu z prośbą o wydanie zgody Firmie 
Actus – Info Sp. z o.o. naprowadzenie badań archeologicznych na dz. o nr ewid. 46/2 
w obrębie Wola Rakowa, gmina Brójce oraz dz. o nr ewid. 220 w obrębie Stróża,  
gmina Andrespol, będących własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Pan Naczelnik nadmienił, że w omawianym przypadku roboty drogowe będą 
prowadzone na terenie objętym ochroną archeologiczną w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego i aby prowadzić na takim obszarze prace drogowe 
niezbędne jest uzyskanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków  
w przedmiotowej sprawie. Natomiast Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków  
w Łodzi wymaga, aby właściciel nieruchomości wyraził zgodę w tym zakresie.  

W związku z tym, władnym do wydania stosowej zgody jest Zarząd Powiatu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wydał zgodę  
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

11. Przyjęcie stanowiska w sprawie z wniosku wykonawcy robót budowlanych  
„PESTIM” Sp. z o.o. w zadaniu pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego 
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” o zmianę umowy  
nr 47/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że firma „PESTIM” Sp. z o.o. z Aleksandrowa 
Łódzkiego, będąca wykonawcą robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa 
pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej 
 – etap II” wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Łodzi z wnioskiem o zmianę umowy 
nr 47/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.  
Firma wskazała, że ma duże problemy z normalnym prowadzeniem działalności 
i wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, ze względu  
na kwarantannę i izolację nałożoną na czterech z siedmiu pracowników produkcyjnych 
oraz kierownika budowy. W związku z tym wniesiono o zmianę terminu zakończenia 
robót poprzez wydłużenie tego czasu do dnia 14 grudnia 2021 roku.  
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Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Pan Naczelnik przypomniał, że temu wykonawcy wyrażono już zgodę na zakończenie 
robót w późniejszym terminie (czas realizacji robót przedłużono o 16 dni, do dnia  
30 listopada 2021 r. na podstawie stosownego aneksu do umowy). 

Pan Burzyński nadmienił, że w zaistniałej sytuacji stan prawny rozpatrzenia takiego 
wniosku reguluje ustawa 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. Pan Naczelnik poinformował, 
że od dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadzono istotną modyfikację do ww. ustawy, 
regulującą sprawy zamówień publicznych.  
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jeżeli zamawiający stwierdzi, 
że okoliczności przedstawione przez wykonawcę wpływają na należyte wykonanie 
umowy w sprawie zamówienia, to w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany  
umowy na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych. Natomiast jeżeli wskazane okoliczności mogą wpłynąć 
na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, wówczas zamawiający  
w uzgodnieniu z wykonawcą może dokonać zmian umowy. 

Zgodnie z wykładnią Urzędu Zamówień Publicznych wskazany przepis pozwala 
Zarządowi Powiatu na rozpoczęcie „dialogu” z wykonawcą, zmierzającego do wykonania 
warunków umowy. Ponadto, zgodnie z ww. ustawą można odstąpić od takich uzgodnień 
(takiego „dialogu”), jeżeli w informacji na temat okoliczności utrudniających wykonanie 
umowy wykonawca złoży konkretną propozycję zmiany, a zamawiający ją zaakceptuje. 
W takim przypadku nie jest konieczne prowadzenie negocjacji zamawiającego  
i wykonawcy.  

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje Pan Burzyński uznaje, że w omawianym 
przypadku ograniczenie zasobów kadrowych (60 % pracowników firmy jest niezdolnych 
do pracy z powodu kwarantanny/izolacji domowej w związku z COVID-19) wpływa  
na sposób realizacji umowy, a nie tylko może wpłynąć; zatem zachodzą okoliczności 
obligatoryjne do zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zadania. 

Ponadto Pan Naczelnik poinformował, że prace w ramach przedmiotowego zadania są 
„na ukończeniu”. Przed otrzymaniem wystąpienia „PESTIM” Sp. z o.o. poczyniono już 
uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego w tym zadaniu, poprzedzające 
dokonanie odbioru robót i ustalanie terminów zgłoszeń do poszczególnych instytucji, 
związanych z zakończeniem realizacji robót.  

W ocenie Pana Burzyńskiego przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 14 grudnia 
2021 r. nie wpłynie negatywnie na zobowiązania zamawiającego wobec wykonawcy, 
a okoliczności przedstawione w piśmie wykonawcy robót upoważniają do zawarcia 
aneksu do umowy z przedłużeniem terminu realizacji robót w tym zadaniu (zgodnie 
z wystąpieniem) do dnia 14 grudnia 2021 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się  
do wniosku wykonawcy robót budowlanych „PESTIM” Sp. z o.o. w zadaniu  
pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat 
Terapii Zajęciowej – etap II” o zmianę terminu wykonania umowy nr 47/2021 z dnia  
28 kwietnia 2021 r. o 14 dni, tj. do dnia 14 grudnia 2021 roku. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Sylwestra Lewandowskiego 
reprezentującego „PESTIM” Sp. z o.o. Ruda Bugaj 71H, 95-070 Aleksandrów Łódzki  
do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do właściwych  
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Staży Pożarnej  
z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i odbioru dokumentów zawierających 
stanowisko tych organów w zadaniu pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno-
biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o upoważnienie  
Pana Sylwestra Lewandowskiego reprezentującego PESTIM Sp. z o.o., Ruda Bugaj 71H, 
95-070 Aleksandrów Łódzki do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej 
Straży Pożarnej z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i odbioru dokumentów 
zawierających stanowisko tych organów w zadaniu pn. „Przebudowa pawilonu 
administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej  
– etap II”. 

Wydanie takiego upoważnienia jest niezbędne do rozpoczęcia procedury odbiorowej, 
która jest określona w art. 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. Niniejsze upoważnienie zostanie udzielone na czas realizacji zadania  
pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem na Warsztat 
Terapii Zajęciowej –etap II”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu podjął uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
w zakresie: części I pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E 
w Bukowcu gm. Brójce”; części II pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce”; części IV pn. „Budowa 
przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance gm. Nowosolna”;   
 części V pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E 
w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
złożono pięć ofert na pięć części spośród sześciu w ramach tego zadania.  

Pan Naczelnik przypomniał, że Zarząd Powiatu wyłonił wykonawcę dla jednego z zadań 
na poprzednim posiedzeniu.  

Ponadto, w przypadku jednego z zadań Wykonawca złożył ofertę, która znacznie 
przekracza wysokość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację 
zadania, natomiast na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu (25.11.2021 r.) podjęto uchwałę,  
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w której zabezpieczono na ten cel dodatkowe środki finansowe w budżecie Powiatu 
(do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej).  

W związku z tym, Pan Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie wyboru ofert złożonych  
w ramach tego postępowania przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe  
„BUD-DROG” Stanisława Polus, 95-040 Koluszki, dla następujących części: 

1) części I pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E 
w Bukowcu gm. Brójce” za cenę 116 850,00 zł; 

2) części II pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195E  
w rejonie cmentarza w Starej Gadce” za cenę 172 200,00 zł; 

3) części IV pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E  
w Kopance gm. Nowosolna” za cenę 104 550,00 zł; 

4) części V pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151E  
w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” za cenę 209 100,00 zł. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wynik 
przedmiotowego postępowania dla poszczególnych części i podjął w tej sprawie 
uchwałę, stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” – 
etap II w zakresie części I pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną 
na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży”. 
(referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
 – etap II postępowanie obejmowało trzy części, z których jedna została przez  
Zarząd Powiatu unieważniona z powodu ceny oferty, która znacznie odbiegała 
od możliwości finansowych Powiatu. Natomiast w przypadku dwóch kolejnych części: 
jedna część została rozstrzygnięta i wyłoniono wykonawcę, dla drugiej części podczas 
Sesji Rady Powiatu zwiększono wysokość środków na realizację tego zadania do ceny 
oferty najkorzystniejszej.  

W związku z tym, Pan Naczelnik w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił do Zarządu 
Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, 95-040 Koluszki, za cenę 
412 243,60 zł za wykonanie zadania. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził wynik 
niniejszego postępowania i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia  
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 roku 
oraz zawarcia z oferentami umów o realizację zadania publicznego 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Przewodnicząca Komisji 
Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2022 roku przedłożyła i omówiła protokół z przebiegu 
opiniowania ofert wraz dokumentacją konkursową. 

 W ramach ogłoszonego przez Zarząd konkursu wpłynęło 8 ofert, które zostały 
przeanalizowane przez Komisję. Pani Naczelnik nadmieniła, że każda z fundacji 
rozszerzyła zakres swoich działań o kwestie dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. W wyniku analizy przedłożonych dokumentów, Komisja rekomenduje 
Zarządowi Powiatu dokonanie wyboru: 
1) oferty zgłoszonej przez Fundację Młodzi Ludziom, 90-057 Łódź, ul. Henryka 

Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego w 2022 roku; 

2) oferty zgłoszonej przez Fundację Młodzi Ludziom 90-057 Łódź, ul. Henryka 
Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 
przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził wybór ofert 
zgodnie z propozycją przedstawioną przez Panią Naczelnik.  
Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z adwokatami i radcami prawnymi umów 
dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody 
na zawarcie z adwokatami wskazanymi przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi  
oraz radcami prawnymi wskazanymi przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Łodzi, umów dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy 
prawnej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 roku, usytuowanym: 
1) w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 13; 
2) w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500 – lecia 22. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji I Liceum Ogólnokształcącego 
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

 (referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or) 

W związku z wystąpieniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach, Pani Ewa Redmann wystąpiła do Zarządu Powiatu  
z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację umorzonych i zużytych składników 
majątkowych będących w ewidencji tej szkoły. 

Mienie w postaci m.in.: notebooków, telewizorów, komputerów, laptopów, zostało 
przeznaczone do likwidacji poprzez utylizację. 

Mienie w postaci m.in.: tablic szkolnych, żaluzji, krzeseł, stolików, biurek, zostało 
przeznaczone do likwidacji poprzez wywóz na wysypisko śmieci. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag  
w omawianej sprawie i podjął uchwałę, stanowiącą załącznik nr 18 do protokołu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie 8 drzew 
znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb Wiśniowa 
Góra, gm. Andrespol. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
poinformował o wystąpieniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze  
z prośbą o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie 3 drzew z gatunku rubinia 
akacjowa o obwodzie pnia 230 cm, 200 cm i 190 cm, 1 drzewa z gatunku brzoza 
brodawkowa o obwodzie pnia 100 cm oraz 4 drzew z gatunku klon pospolity  
o obwodzie pnia 160 cm, 160 cm, 130 cm i 100 cm, znajdujących się na terenie  
działki nr 128/4, położonej w gminie Andrespol, obręb Wiśniowa Góra zgodnie 
z wnioskiem Nr DPS.Dz.G.224.3.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku. 

Drzewa stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców i personelu w przypadku 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. silny wiatr, posiadają  
duże ubytki w pniu. 

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Niniejsza zgoda wydawana jest w związku z koniecznością wystąpienia do Wójta Gminy 
Andrespol z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie ww. drzew. 
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19. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna o zatwierdzeniu podziału 
nieruchomości położonej w obrębie Głuchów, oznaczonej nr działek: 278/8,  
277/8, 271/6 o łącznej powierzchni 4,0335 ha (wydzielono m.in. działkę nr 278/15 
o pow. 0,0294 ha pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej). 
(referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński poinformował o decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna  
dotyczącej podziału nieruchomości położonej w obrębie Głuchów, oznaczonej  
nr działek: 278/8, 277/8, 271/6 o łącznej powierzchni 4,0335 ha.  

W wyniku podziału przedmiotowej nieruchomości wydzielono m.in. działkę nr 278/15 
o powierzchni 0,0294 ha pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej. 

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Pan Naczelnik przedstawił informacje na temat wysokości odszkodowania,  
jakie przysługuje za grunt na podstawie uchwały Nr 993/2016 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
średniej wartości 1m2 gruntów zajętych pod drogi powiatowe. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości treść ww. decyzji uznając, że nie będzie składane 
odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy  
nr 158/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. na wykonanie zamówienia obejmującego 
realizację zadania pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej  
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii wystąpił do Zarządu 
Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę postanowień umowy nr 158/2021  
z dnia 4 listopada 2021 r. na wykonanie zamówienia obejmującego realizację  
zadania pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu  
łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” 
etap II  – stabilizacja punktów osnowy. 

Pan Naczelnik przypomniał, że umowa na wykonanie niniejszego zamówienia  
została zawarta w dniu 4 listopada 2021 r. i termin jej realizacji przypada na dzień  
26 listopada 2021 r.  
W trakcie realizacji tego zamówienia Wykonawca – OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna, 
zgłosiła problemy związane z możliwością dotrzymania terminu realizacji  
ze względu na zachorowaniem pracowników na COVID-19 oraz związanym z tym 
przebywaniem na kwarantannie bądź izolacji. W związku z tym kilkanaście osób jest 
wyłączonych z prowadzenia prac. Dlatego Wykonawca wystąpił o zmianę terminu 
wykonania umowy na dzień 15 grudnia 2021 r.  

Treść wystąpienia Wykonawcy stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Treść oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Pan Naczelnik poinformował, że po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów 
dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, ustalono, że możliwe jest dokonanie przez Zamawiającego zmiany umowy, 
jeżeli w wyniku nieobecności pracowników świadczących pracę za wynagrodzeniem 
na innej podstawie niż stosunek pracy uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia, jeżeli ta nieobecność utrudni wykonanie zamówienia Wykonawcy.  

W związku z tym, Pan Michał Kotynia proponuje, aby Zarząd Powiatu zaakceptował 
prośbę wykonawcy i wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
w przedmiotowej sprawie i podjął uchwałę,, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

21. Uzgodnienie formy i liczby godzin do realizacji zajęć wczesnego wspomagania  
rozwoju dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 2021/2022. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o uzgodnienie formy i liczby godzin do realizacji  
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, w roku 
szkolnym 2021/2022, na wniosek rodzica. 

Pani Naczelnik poinformowała, że obecnie w SOSW w Koluszkach w zajęciach  
wczesnego wspomagania rozwoju uczestniczy 34 dzieci i jest to maksymalna liczba 
jaką można przyjąć. Z powodu rezygnacji jednego z uczestników z zajęć realizowanych 
w grupie, istnieje możliwość przydzielenia 1 godziny zajęć grupowych w wymiarze 
tygodniowym. Nie spowoduje to żadnych skutków finansowych, ponieważ jedno dziecko 
niejako zastępuje drugie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu uzgodnił formę i liczbę 
godzin do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, 
w roku szkolnym 2021/2022. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021 (na wniosek 
Naczelnika Wydz. GN). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie 
zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi na rok 2021 po stronie 
wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 
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Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą 
załącznik nr 24 do protokołu. 

23. Sprawy różne i wolne wnioski: 

1) Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje o wystąpieniu firmy STRADA Paulina 
Jeżak z siedzibą w Babach z dnia 24 listopada 2021 r. z prośbą o przedłużenie 
terminu wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  
nr 2912E w kierunku Romanowa”, które argumentowane jest opóźnieniem 
produkcji elementów betonowych. 
Zwrócono się z prośbą o przesunięcie terminu do dnia 17 grudnia 2021 r.  
załączając jednocześnie oświadczenie Firmy Handel Techniką Infrastruktury z Łodzi 
o braku dostępności galanterii betonowej spowodowane ogólnym brakiem 
cementu.  
Kopie pism stanowią załącznik nr 24 i załącznik nr 25 do protokołu.  

Odnosząc się do treści niniejszego wystąpienia, Pan Naczelnik poinformował,  
że nawiązał kontakt telefoniczny z producentem galanterii betonowej, który 
potwierdził kłopoty z zasobami cementu, ale wyrażono gotowość przygotowania 
i dostarczenia w ciągu miesiąca niezbędnej galanterii do budowy chodnika. 
Pan Burzyński poinformował, że protokół przekazania terenu budowy firmie 
STRADA miał miejsce 15 września 2021 r. i wykonawca ten deklarował rozpoczęcie 
robót na dzień 23 września 2021 r.  
Wykonawca trzykrotnie był wzywany do rozpoczęcia robót, kontynuacji 
przerwanych robót i zintensyfikowania działań, ze względu na obawy 
Zamawiającego co do realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  
W ocenie Pana Burzyńskiego, ze względu na postawę Wykonawcy, firma STRADA 
nie dołożyła należytej staranności, aby z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć 
zamówienie na potrzebne materiały do uzyskania tych wyrobów.  
W związku z tym według Pana Naczelnika brak jest podstaw do wyrażenia zgody  
na przedłużenie terminu wykonania przedmiotowego zadania przez firmę STRADA.  

Po wysłuchaniu przestawionych informacji Zarząd Powiatu nie wyraził zgody 
na przedłużenie terminu wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa”. W związku z tym Wykonawcy będą 
naliczane kary umowne za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia.  

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

1) Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku wykonawcy robót budowlanych 
„PESTIM” Sp. z o.o. w zadaniu pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego 
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” o zmianę umowy nr 47/2021 
z dnia 28 kwietnia 2021 r. i zmianę terminu realizacji zadania o 14 dni, tj. do 14 grudnia 
2021 r.  

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna o zatwierdzeniu 
podziału nieruchomości położonej w obrębie Głuchów, oznaczonej nr działek: 278/8, 
277/8, 271/6 o łącznej powierzchni 4,0335 ha (wydzielono m.in. działkę nr 278/15  
o pow. 0,0294 ha pod poszerzenie publicznej drogi powiatowej). 

3) Zarząd Powiatu uzgodnił formę i liczbę godzin do realizacji zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 
2021/2022. 

4) Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wystąpienia firmy STRADA Paulina Jeżak z siedzibą 
w Babach z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zadania pn. „Budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej nr 2912E w kierunku Romanowa”. 

5) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1521/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 (dotyczy jednostek: 
KP PSP, ZS nr 2, SOSW, 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. 

b) Nr 1522/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planach 
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2021 (dotyczy jednostek: DPS w Lisowicach, DPS  
w Wiśniowej Górze, PCPR) – 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. 

c) Nr 1523/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
zleconych na rok 2021 (dotyczy jednostki KP PSP) – 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. 

d) Nr 1524/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na rok 2021 (na wniosek Naczelnika Wydz. Or i Naczelnika Wydz. EiSS) – 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 1525/2021 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 jednostek: I LO,  
ZS nr 1, ZS nr 2) – 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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f) Nr 1526/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2021  
(na wniosek Naczelnika Wydz. Or). – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

g) Nr 1527/2021 w sprawie wydania zgody Firmie Actus – Info Sp. z o.o.  
na prowadzenie badań archeologicznych na terenie planowanej inwestycji w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 2912 E – dz. nr ewid. 46/2 w obrębie Wola Rakowa, 
gmina Brójce oraz dz. nr ewid. 220 w obrębie Stróża, gmina 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. 

h) Nr 1528/2021 w sprawie upoważnienia Pana Sylwestra Lewandowskiego 
reprezentującego „PESTIM” Sp. z o.o. Ruda Bugaj 71H, 95-070 Aleksandrów Łódzki  
do występowania w imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do właściwych 
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Staży Pożarnej  
z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i odbioru dokumentów zawierających 
stanowisko tych organów w zadaniu pn. „Przebudowa pawilonu administracyjno-
biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” – 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 1529/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
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wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
w zakresie: części I pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej 
nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce”; części II pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych 
na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie cmentarza w Starej Gadce”; części IV  
pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1148E w Kopance  
gm. Nowosolna”; części V pn. „Przebudowa przejścia szkolnego na drodze 
powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” – 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 1530/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu łódzkiego 
wschodniego mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych” 
– etap II w zakresie części I pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130E w Stróży” – 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 1531/2021 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert zgłoszonych w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego  
w 2022 roku oraz zawarcia z oferentami umów o realizację zadania publicznego 
 – 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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l) Nr 1532/2021 w sprawie zawarcia z adwokatami i radcami prawnymi umów 
dotyczących udzielania porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w 2022 r. – 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 1533/2021 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację umorzonych i zużytych 
składników majątkowych będących w ewidencji I Liceum Ogólnokształcącego 
im. H. Sienkiewicza w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym stosunkiem 
głosów: 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna. 

n) Nr 1534/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy  
nr 158/2021 z dnia 4 listopada 2021r. na wykonanie zamówienia obejmującego 
realizację zadania pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej  
na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy – 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. 

o) Nr 1535/2021 w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej na wycięcie 8 drzew 
znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/4, obręb 
Wiśniowa Góra, gm. Andrespol – 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. 

p) Nr 1536/2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2021 
(na wniosek Naczelnika Wydziału GN) – 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  …………...……...………………….. 


