
PROTOKÓŁ NR 91/20

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,

ul. Sienkiewicza 3, 90 - 113 Łódź

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności
stanowiącej załgcznik nr l do niniejszego protokołu.

l. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.

Starosta Łódzki Wschodni - Pan Andrzej Opala 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 załgcznik nr 2 do protokołu.

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 90/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika
na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa".
(referował p. Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału RGRiOŚ)

Pan Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przypomniał, że w postępowaniu o zamówienie publiczne
na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej
w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa", najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma STRADA Paulina Jeżak 97-310 Moszczenica, Baby ul. Sportowa 6.
Oferta tego wykonawcy zawiera kwotę 427 777,67 zł brutto za realizację zamówienia
oraz okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące.

l



Pan Naczelnik poinformował, że w ramach prowadzonego postępowania oferenci
składają oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
W procedurze, wykonawca, którego oferta uzyskuje największą ilość punktów zostaje
wezwany do złożenia dokumentów, potwierdzających oświadczenia złożone w ramach
oferty.

W omawianym przypadku, wg stanu na dzień składania ofert, tj. 15 czerwca 2020 r.
ww. oferent oświadczył, że nie zalega z opłatami podatkowymi, natomiast
złożone dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające ten fakt
były datowane na 18 czerwca 2020 r. natomiast dokumenty z Urzędu Skarbowego,
były opatrzone datą 19 czerwca 2020 roku.

Analiza prawna sprawy w oparciu o dostępne przepisy oraz orzecznictwo wykazała,
że przedłożone dokumenty powinny potwierdzać, że takie oświadczenie zostało złożone
prawidłowo.

Wystąpiono również do ZUS z zapytaniem, czy jest w stanie wydać stosowne
zaświadczenie dotyczące okresu przeszłego - w odpowiedzi uzyskano informacje,
że nie ma takiej możliwości.
Zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do wykluczenia oferty wykonawcy,
ani do żądania jakichkolwiek innych dokumentów, a należy przyjąć, że oświadczenie
zostało złożone zgodnie ze stanem faktycznym.

Biorąc pod uwagę stan rzeczy Komisja Przetargowa uznała wskazane argumenty.

W związku z tym Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej wystąpił
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie wyboru oferty tego wykonawcy
złożonej w prowadzonym postępowaniu pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej
w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa".

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załgcznik nr 3 do protokołu.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami oraz wyjaśnieniami Pana Naczelnika,
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie
robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa".

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załgcznik nr 4 do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna".
(referował p. Zbigniew Burzyński - Naczelnik Wydziału RGRiOS)
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w związku z wejściem w życie ustawy
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie
układu w związku z wystąpieniem COVID-19 w dniu 24 czerwca 2020 roku,
w ocenie Komisji Przetargowej, zachodzi potrzeba modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z ww. art. 15vb w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie
ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna".

Pan Naczelnik nadmienił, że w art. 15vb ust. 5 ww. ustawy określono wysokość
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
zamawiającego wynikającego z umowy.

W zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łodzi
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu,
określono wysokość zabezpieczenia na poziomie 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie, zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej
w dniu 23 czerwca 2020 roku ustawy.

W dniu 24 czerwca 2020 roku Komisja przetargowa złożyła wniosek o zatwierdzenie
trybu zamówienia, treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ, a przedmiotowe
postępowanie zostało opublikowane w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje zostały zawarte we wniosku komisji przetargowej skierowanym
do Zarządu Powiatu, którego kopia stanowi załgcznik nr 5 do protokołu.

Zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
na składanie ofert.

SIWZ nie wymagają zmiany terminu

Powyższe zmiany zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
,< '^

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany
treści SIWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie ciągu
pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna".

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia
publicznego, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści
ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E
do granic miasta Łodzi".
(referował p. Zbigniew Burzyński-Naczelnik Wydziału RGRiOS)
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Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w zakresie realizacji tego zadania
inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą
nr 2913E do granic miasta Łodzi", Powiat Łódzki Wschodni składał wniosek
o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1002000,00 zł.
W rezultacie ww. zadanie znalazło się na 2 miejscu na liście rezerwowej zadań
powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w województwie łódzkim w 2020 r.

Pan Burzyński nadmienił, że z rozstrzygniętych dotychczas postępowań przetargowych
oraz złożonych ofert wynika, że wykonawcy składają oferty poniżej wartości
kosztorysowej zadań.
W związku z tym w ocenie Pana Naczelnika istnieje szansa na to, że łączny koszt owych
30 zadań znajdujących się na liście podstawowej, po zawarciu umów będzie niższy
niż zakładano przy składaniu wniosku. Dlatego Pan Burzyński przewiduje,
że będzie możliwe „awansowanie" niniejszego zadania z listy rezerwowej na listę
podstawową wniosków do dofinansowania.

Pan Naczelnik dodał, że czwarta „tarcza antykryzysowa" stwarza samorządom
możliwość wystąpienia o przekazanie dodatkowych środków „osłonowych"
przewidzianych na zadania inwestycyjne.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, Pan 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 2020 r. wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o zatwierdzenie:

l) wyboru trybu zamówienia - przetarg nieograniczony o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych;

2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia
publicznego;

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą
nr 2913E do granic miasta Łodzi" - oznaczenie sprawy Or.272.1.10.2020.

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

/"1-.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1151 E od skrzyżowania
do granic miasta Łodzi na długości ok. 714 m obejmująca wykonanie:
l) jezdni o nawierzchni bitumicznej,
2) jednostronnego chodnika,
3) dwukierunkowej ścieżki rowerowej,
4) pobocza,
5) zjazdów indywidualnych,
6) zatok autobusowych z peronami,
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7) terenów zielonych i muld trawiastych,
8) odwodnienia liniowego,
9) zabezpieczenia (rurami osłonowymi) istniejących sieci teletechnicznej,

elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia,
10) regulacja armatury infrastruktury technicznej,
11) usunięcie karpin pozostałych po wyciętych drzewach z zasypanie dołów piaskiem,
12) wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Pan Naczelnik przypomniał, że wartość tego zadania wynosi około 2 min zł,
w budżecie Powiatu są zabezpieczone na ten cel środki finansowe w wysokości
około 540 tyś. zł.

Wójt Gminy Nowosolna wyraził zgodę na przeznaczenie przyznanej kwoty 500 tyś. zł
w całości na to zadanie.

Ponadto Pan Burzyński zamierza złożyć wniosek o przeznaczenie kwoty l min zł
na to zadanie z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości
i rękojmi, przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.

o

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
i zdolności zawodowej, które zostaną uznane za spełnione jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty obejmujące wykonanie
nawierzchni bitumicznych o wartości co najmniej 1000000,00 zł brutto każda,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe
do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności
uprawniającej do kierowania robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy Z,
umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

W postępowaniu określono wysokość wadium w kwocie: 25 000,00 zł.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20 lipca 2020 r. do godziny 10:00.

•l^"
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Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert
oraz ich wagę:
- cena przedmiotu zamówienia - waga 60 %,
- okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy - waga 40 %.

Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcywniesienia przed podpisaniem umowy,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 % ceny całkowitej
(ceny brutto) podanej w ofercie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
tryb udzielenia zamówienia publicznego, treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania
z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi".

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowigcg załgcznik nr 8 do protokołu.

7. Przedstawienie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz uchwały nr 106
Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie potrzeby współpracy
i wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, ze strony jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
instytucji udzielających dotacji podczas trwania epidemii COVID-19
oraz po jej zakończeniu.
(referowała p. Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału EiSS)

Pani Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
przedstawiła pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz uchwałę nr 106
Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie
potrzeby współpracy i wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, ze strony jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych instytucji udzielających dotacji podczas trwania epidemii COVID-19
oraz po jej zakończeniu.

JV\

Rada Działalności Pożytku Publicznego w ww. uchwale zwraca się z prośbą
do podmiotów reprezentujących wszystkie szczeble samorządu terytorialnego
w Polsce o uwrażliwienie jednostek samorządu na potrzebę wsparcia w okresie
epidemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wskazanych w ww. ustawie.

Wskazano na potrzebę opracowania lokalnych „tarcz" (aktów prawa miejscowego,
zarządzeń, procedur lub wytycznych) wspierających organizacje pozarządowe
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oraz stosowania i informowania o wszystkich możliwych narzędziach zapisanych
w „tarczach antykryzysowych" a skierowanych dla III sektora.
Kopia pisma ŁUW w Łodzi oraz uchwały nr 109 Rady Działalności Pożytku Publicznego,
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pani Małgorzata Szelest nadmieniła, że jeśli chodzi o Powiat Łódzki Wschodni,
współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, odbywa się głównie bezkosztowo, opiera się m.in. na współorganizacji
imprez sportowych, a także różnych wydarzeń organizowanych przez te jednostki.
W związku z tym charakter zadań realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni
nie wpisuje się w zakres przedmiotowej uchwały.

n Analiza zagadnienia przez Wydział EiSS wykazała, że podejmowane przez Powiat
działania nie kwalifikują się do opracowania dokumentów, mających na celu wsparcie
tych podmiotów, a tym samym spełnienia postulatów zawartych w uchwale nr 106
Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu uznał, że opracowanie
lokalnych „tarcz antykryzysowych" wspierających organizacje pozarządowe,
w przypadku Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie jest zasadne.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 - 2023.
(referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

o

1^1

Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu
z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 - 2023 przedstawionej
w załączniku Nr l do uchwały Nr XV/155/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2020 - 2023.

Proponowane zmiany w WPF obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków
w roku 2020 o kwotę 14 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego
Nr FB-1.3111.2.126.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku o przyznaniu dotacji celowej
z budżetu państwa na finansowanie zadań zawiązanych ze zwalczaniem
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem
skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19",
tj. na organizację miejsc kwarantanny.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2020 roku, który stanowi
^ nadwyżkę wydatków nad dochodami w wysokości 52 892,00 zł.
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Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na lata 2020-2023.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załgcznik nr 10 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego).
(referowała p. Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody
na dokonanie zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie
planu dochodów i planu wydatków ogółem o kwotę 14 300,00 zł.

Zmiany dotyczą Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne
rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe.

ochrona przeciwpożarowa,

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie
zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji
Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.2.126.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załgcznik nr 11
do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020.
(referowała p. Barbara Ignatowska-Skarbnik Powiatu)

v}

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone
Uchwałą Nr 841/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 czerwca
2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody
na dokonanie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie
zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków.

Zmiany dotyczą Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
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rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji
Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.2.126.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą
załgcznik nr 12 do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PCPR).
(referowała p. Barbara Ignatowska-Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie
zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2020
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

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

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego
przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe
zmiany w planie finansowym.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załgcznik nr 13 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych
na rok 2020 (na wniosek Naczelnika Wydz. RGRiOŚ).
(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 2020
po stronie wydatków w zakresie zadań własnych.

Proponowane zmiany dotyczą działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295
r< I^IA. 9



Pozostała działalność.

Zmiany w planie finansowym zostają wprowadzone na podstawie wniosku złożonego
przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził
szczegółowe zmiany w planie finansowym.

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 14 do protokołu.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

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

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
oraz uchwałą nr 106 Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie potrzeby
współpracy i wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, ze strony jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji
udzielających dotacji podczas trwania epidemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu.

• Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

l) Nr 837/2020 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika
na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa"
- uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko Oddany głos
„za"

Andrzej Opala - Starosta
Ewa Gładysz - Wicestarosta

x
„przeciw" | „wstrzymuję się"

x
Paweł Pomorski - Członek Zarządu
Marta Stasiak - Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu

x

3 głosy „za", 2 osoby nieobecne.

2) Nr 838/2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna" - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko Oddany głos
„za"

Andrzej Opala - Starosta
Ewa Gładysz - Wicestarosta

x
„przeciw" | „wstrzymuję się"

x
Paweł Pomorski - Członek Zarządu
Marta Stasiak - Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu

x

3 głosy „za", 2 osoby nieobecne.

/n

/

3) Nr 839/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego,
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E
\l^ n



do granic miasta Łodzi" - uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za" l „przeciw" | „wstrzymuję się"
Andrzej Opala - Starosta
Ewa Gtadysz - Wicestarosta

x
x

Paweł Pomorski - Członek Zarządu
Marta Stasiak - Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu

x

3 głosy „za", 2 osoby nieobecne.

4) Nr 840/2020 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2020-2023 - uchwałę podjęto następującym
stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko
Oddany głos

,zaff

Andrzej Opala -Starosta
Ewa Gładysz-Wicestarosta

x
„przeciw" „wstrzymuję się"

x

Paweł Pomorski - Członek Zarządu
Marta Stasiak - Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu

x

3 głosy „za", 2 osoby nieobecne.

5) Nr 841/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego) - uchwałę podjęto
następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za"
Andrzej Opala - Starosta
Ewa Gładysz - Wicestarosta

x
„przeciw" „wstrzymuję się"

x

Paweł Pomorski - Członek Zarządu
Marta Stasiak - Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu

x

3 głosy „za", 2 osoby nieobecne.

f\

6) Nr 842/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2020 - uchwałę
podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko
Oddany głos

„za"
Andrzej Opala - Starosta
Ewa Gładysz - Wicestarosta

x
„przeciw" „wstrzymuję się"

x

Paweł Pomorski - Członek Zarządu
Marta Stasiak - Członek Zarządu
Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz - Członek Zarządu

x

3 głosy „za", 2 osoby nieobecne.
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7) Nr 843/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań
własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: 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

3 głosy „za", 2 osoby nieobecne.

8) Nr 844/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych
na rok 2020 (na wniosek Naczelnika Wydziału RGRiOŚ) - uchwałę podjęto
następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko
„za"^

Oddany głos
„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

3 głosy „za", 2 osoby nieobecne.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokół sporzqdzifa J. Skibińska

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

/
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