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PROTOKÓŁ NR 199/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi, 

90 – 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego  
z wolnej ręki oraz projektu zaproszenia do negocjacji na wykonanie zadania 

pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie 

gminy Brójce”. 
(referował p. Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale RGRiOŚ) 

Pan Krzysztof Pietrzko – inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, jako Przewodniczący Komisji Przetargowej, poinformował, 
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Modernizacja 
odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”, w ramach 
trzykrotnego ogłaszania tego przetargu, nie doszło do wyłonienia oferenta.  

Pan Krzysztof Pietrzko poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, dopuszczalne jest udzielenie zamówienia publicznego 
z wolnej ręki. W zaistniałej sytuacji, pan inspektor w imieniu Komisji Przetargowej 
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia 
publicznego z wolnej ręki oraz projektu zaproszenia do negocjacji na wykonanie tego 
zadania. Kopia wniosku do Zarządu Powiatu, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
tryb udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki oraz projekt zaproszenia  
do negocjacji na wykonanie zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych 
nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie podejmowano dyskusji w sprawach różnych, nie zgłaszano wolnych wniosków. 
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USTALENIA ZARZĄDU POWIATU: 

1) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

a) Nr 1756/2022 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego  
z wolnej ręki oraz projektu zaproszenia do negocjacji na wykonanie zadania 
pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie 
gminy Brójce” – 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 
Protokół sporządziła  J. Skibińska 

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

Ewa Gładysz    …………...……...………………….. 

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

Marta Stasiak    …………...……...………………….. 

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz …………...……...………………….. 


