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PROTOKÓŁ NR 73/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 6 marca 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 załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. 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 załącznik nr 2 do protokołu. 

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 72/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania 
zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości  
30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2020 r. nagród 
dla uczestników imprez sportowych zaplanowanych do współorganizacji  
przez Powiat Łódzki Wschodni oraz objęcia patronatem Starosty Łódzkiego 
Wschodniego. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła  
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania  
zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków 
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o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro  
oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu w 2020 r. nagród dla uczestników 
imprez sportowych zaplanowanych do współorganizacji przez Powiat Łódzki Wschodni 
oraz objęcia patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że rodzaj nagród jest corocznie bardzo zróżnicowany 
asortymentowo. Zazwyczaj jest to sprzęt sportowy i elektroniczny, ale również puchary, 
medale i inne drobne upominki przeznaczane dla wszystkich uczestników imprezy. 

Niejednokrotnie nagrody dostosowuje się do wieku oraz do liczby uczestników. 

W 2019 roku na zakup nagród wydatkowano kwotę w wysokości 4 571,18 zł/netto 
(6 122,54 zł/brutto) tj. 1 060,18 €/netto.  

W 2020 roku planuje się wydatkować na ten cel kwotę 7 723,58 zł/netto (9 500,00 
zł/brutto) tj. 1 809,10 €/netto. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Przedstawienie wystąpienia Starosty Tomaszowskiego z prośbą o przyznanie zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych w SOSW w Koluszkach,  
w roku szkolnym 2019/2020. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła wystąpienie Starosty Tomaszowskiego z prośbą 
o przyznanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, w roku szkolnym 
2019/2020. 

Pani Naczelnik przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu 
informowała o braku możliwości realizacji tych zajęć, ale w międzyczasie w związku 
z rezygnacją zwolniło się jedno miejsce.  

Jednocześnie wskazała, że zasadnym jest, aby wolne miejsce zostało zatrzymane 
dla dziecka z terenu powiatu łódzkiego wschodniego – w przypadku pojawienia 
się takich potrzeb. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz mając na względzie potrzeby osób 
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył 
przedmiotowe wystąpienie. 



3 

 

6. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Powiatowego Urzędu Pracy 
Łódź – Wschód za 2019 rok. 
(referowali: p. Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor PUP Łódź – Wschód, 
p. Bogusław Śwituniak – Główny Księgowy w PUP Łódź – Wschód) 

Pan Krzysztof Błaszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód omówił  
sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2019 rok. 

Przedstawił informacje na temat limitu środków Funduszu Pracy na 2019 rok 
przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 
4 700 500,00 zł oraz środków wydatkowanych na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu na łączną kwotę 4 080 700,00 zł. 

Wskazano wysokość środków Algorytmu PP na finansowanie innych zadań 
fakultatywnych przyznanych w kwocie 390 100,00 zł (m.in. opłaty pocztowe, zakupy 
informatyczne, szkolenie kadr), a wydatkowane w wysokości 363 700,00 zł. 

Przedstawiono również informacje na temat aktywizacji osób niepełnosprawnych 
oraz projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, programów finansowanych 
z tzw. „rezerwy” Ministra. 

Poinformowano o aktualnej stopie bezrobocia i tendencji wzrostowej w tym zakresie 
oraz o wysokości środków przyznanych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

Przedstawiono informacje na temat kontroli przeprowadzonych w PUP Łódź – Wschód  
w 2019 roku. 

Pan Bogusław Śwituniak – Główny Księgowy w PUP Łódź – Wschód omówił plan 
finansowy dochodów i wydatków oraz jego realizację w 2019 roku.  

Przedstawił informacje na temat planu finansowego dotyczącego ochrony zdrowia 
(składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku). 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pan Bogusław Śwituniak odniósł się do podwyżki płacy minimalnej w gospodarce 
narodowej i zasygnalizował, że wynagrodzenia w PUP są zbyt niskie.  

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu nadmieniła, że w kraju w związku  
ze zmniejszeniem stopy bezrobocia w urzędach pracy zmniejsza się zatrudnienie, 
ponieważ jest mniej klientów do obsługi. Wskazała, że biorąc pod uwagę wynagrodzenia 
warto byłoby przeanalizować strukturę zatrudnienia (nie zwiększać zatrudnienia, 
nie zatrudniać kolejnych osób na zastępstwo). 

Po wypowiedzi Pani Skarbnik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 
potwierdził, że nastąpił spadek bezrobocia w 2019 roku, ale była to skala 0,2 % do 0,3 % 
w powiecie łódzkim wschodnim. Obecnie w 2020 roku jest tendencja wzrostowa stopy 
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bezrobocia. Porównując styczeń, luty i początek marca wzrost wynosi w granicach 0,4 %. 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód aktualnie na tzw. umowie na zastępstwo 
zatrudnia 1 osobę.  

Pan Dyrektor nadmienił, że nie było zwiększenie zatrudnienia od 2018 roku 
i nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia, pomimo że zwiększyły się zadania Urzędu 
związane z obsługą cudzoziemców. 

Omawiano również kwestię „spłaszczenia” wynagrodzeń. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

7. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze za 2019 rok. 
(referowała p. Ewa Wawrzonek – Dyrektor DPS w Wiśniowej Górze) 

Pani Ewa Wawrzonek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 
omówiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe DPS za 2019 rok. 

Przedstawiono informacje na temat kontroli przeprowadzonych w DPS, stanu 
mieszkańców oraz zakresu potrzeb i świadczonych usług. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Dyskutowano na temat możliwości przeprowadzenia termomodernizacji budynków 
DPS w ramach Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. 

Omawiano również stan zatrudnienia w jednostce. 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

8. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach za 2019 rok. 
(referują: p. Ryszard Hejchman – Dyrektor DPS w Lisowicach, 
p. Iwona Sypka – Głowna Księgowa w DPS w Lisowicach) 

Pan Ryszard Hejchman – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach omówił 
sprawozdanie rzeczowo – finansowe DPS za 2019 rok. 

Przedstawiono stan osobowy mieszkańców DPS oraz informacje na temat miesięcznego 
kosztu utrzymania. 
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Omówiono plan finansowy dochodów i wydatków oraz jego realizację w 2019 roku. 

Przedstawiono informacje na temat stanu zatrudnienia w jednostce, w podziale  
na administrację, personel opiekuńczy i pracowników gospodarczych.  

Dyskutowano na temat deficytu personelu medycznego w jednostce. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Dyskutowano na temat możliwości wydzierżawienia gruntów na terenie DPS 
z przeznaczeniem pod ogniwa fotowoltaiczne oraz na temat możliwości pozyskiwania 
dofinansowania na inwestycje w ramach prac konserwatorskich. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

9. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie za 2019 rok. 
(referowała p. Urszula Łużniak – Dyrektor PCPR) 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła  
sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2019 rok. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Dyskutowano na temat możliwości wzięcia przez Powiat udziału w naborze wniosków 
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok, w ramach Działania IX.1 
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

10. Przedstawienie informacji z otwarcia ofert złożonych w przetargu na wykonanie 
robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – 
przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”. 
(referowała p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował, że w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie  
robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – 
przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” wszczęto 
postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

Pan Naczelnik poinformował, że na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza 
przeznaczyć kwotę 4 148 837,67 zł. 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2 marca 2020 r. do godz. 10:00 została 
złożona jedna oferta Wykonawcy: Complex – Bud Krzysztof Bobrowski, 91 – 434 Łódź  
z ceną 5 899 118,36 zł brutto.  

Wykonawca zadeklarował realizację zamówienia do dnia 15 października 2021 roku, 
wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące oraz zaakceptował warunki 
płatności zawarte w ofercie.  

Cena złożonej oferty przewyższa o 1 750 280,69 zł wysokość środków planowanych  
na realizację tego zadania. 

Kopia informacji z otwarcia ofert stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że w 2019 roku dwukrotnie ogłaszano przetarg 
na wykonanie zadania pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa 
budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” i za każdym razem 
oferowane kwoty w sposób istotny przekraczały wysokość środków przewidzianych 
przez Zamawiającego na realizację tego zadania.  

W związku z tym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy  dofinansowanie 
tego projektu w taki sposób, aby ww. zadanie mogło zostać zrealizowane w ciągu 2 lat.  

W odpowiedzi uzyskano zgodę na takie rozwiązanie. 

W związku z powyższym Pan Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą 
o podjęcie decyzji w zakresie dalszych działań, czy kontynuować postępowanie 
zmierzając do zawarcia umowy z ww. wykonawcą (co spowoduje konieczność 
przeznaczenia na realizację zadania dodatkowych środków finansowych w wysokości 
1 750 280,69 zł), czy unieważniać przedmiotowe postępowanie? 

Pan Burzyński zasugerował, żeby kontynuować postępowanie, ponieważ ogłoszenie 
kolejnego przetargu nie gwarantuje uzyskania ofert z niższą ceną za realizację 
przedmiotu zamówienia.  

Ponadto wykonawca, który złożył ofertę w ramach tego postępowania przeprowadzał 
remont części pawilonu przy DPS w Wiśniowej Górze (zadanie: Przebudowa obiektu 
przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych 
„WISIENKA””), wykazując się przy tym należytą starannością i dbałością o realizację 
zadania. 
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Dodatkowo Pan Naczelnik poinformował, że w dalszym ciągu będą rozważane 
możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Stowarzyszenia Łódzki Obszar 
Metropolitalny lub innych źródeł finansowania. 

Dyskutowano na temat cen ofert złożonych na realizację tego zadania w ramach 
poprzednich postępowań. 

W odniesieniu do tego zagadnienia, Pan Starosta uznał, że warto byłoby zabezpieczyć 
środki finansowe na realizację tego zadania.  

Na najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu zostanie przygotowany wniosek 
o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania pn. „Centrum Usług 
Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby 
ŚDS i WTZ”. 

Zarząd Powiatu nie rozstrzygnął kwestii dalszego prowadzenia postępowania, 
a ostateczna decyzja Zarządu w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie, 
po analizie możliwości występowania przez Powiat Łódzki Wschodni o dofinansowanie 
przedmiotowego zadania w ramach innych działań i programów. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na wniosek Naczelnika Wydziału EiSS). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu 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 zadań własnych i zadań realizowanych w drodze 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach następujących 
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli; 

2) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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12. 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 2020  
(dotyczy jednostek: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 675/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 marca  
2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020,  
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 dokonanie 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; 
4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach; 
5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
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, która stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia  
pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gminie 
Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”. 
(referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w imieniu Komisji 
Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka 
w gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni” poinformował, że w ramach niniejszego 
postępowania wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zamówienia z następującymi cenami 
za wykonanie przedmiotu zamówienia: 246 861,00 zł i 357 315,00 zł.  

Obaj wykonawcy zadeklarowali wykonanie zamówienia do dnia 23 listopada 2020 roku, 
zadeklarowali udzielenie okres gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy i zaakceptowali 
warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
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zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru. 

W związku z tym Pan Naczelnik Kotynia wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą 
o zatwierdzenie wyboru oferty złożonej przez ABM Group sp. z o.o., 00-090 Warszawa 
Al. Solidarności 75 lok. 9, jako oferty najkorzystniejszej w świetle kryteriów oceny  
ofert określonych przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, z ceną brutto 
za realizację przedmiotowego zamówienia: 246 861,00 zł oraz okresem gwarancji 
i rękojmi 48 miesięcy. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pan Naczelnik nadmienił, że w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały 
zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wynik postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu 
Janówka w gminie Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

14. Przedstawienie sprawozdania rzeczowo – finansowego Wydziału Geodezji i Kartografii  
za 2019 rok. 

 (referował p. Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału GiK) 

Pan Michał Kotynia omówił sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Geodezji 
i Kartografii za 2019 rok, które obejmuje działalność Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zlikwidowanego z dniem 31 marca 2019 r). 
Od dnia 1 kwietnia 2019 r. zadania realizowane przez PODGiK przejął Wydział Geodezji 
i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Łącznie wpływy z działalności w 2019 roku wyniosły 954 642,77 zł, w tym z działalności 
PODGiK: 224 627,07 zł oraz z działalności Wydziału GiK: 730 015,70 zł.  

Środki te pochodzą głównie ze sprzedaży materiałów powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (sprzedaż map, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów 
i wpływów za uzgodnienia projektów przedkładanych na naradach koordynacyjnych). 

Przedstawiono informacje na temat zgłoszonych prac geodezyjnych w 2019 roku  
w ilości 4384, co stanowi o ponad 200 prac więcej niż w 2018 roku, natomiast w 2017 r. 
było zgłoszonych 3686 prac. 
Podobny wzrost nastąpił w zakresie wprowadzanych zmian w ewidencji gruntów  
i budynków, których w 2019 r. było 8114, a w 2018 r. było 6725 zmian. 
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Pan Naczelnik nadmienił, że w 2019 roku otrzymano od Wojewody Łódzkiego  
środki finansowe w wysokości 220 000,00 zł na wykonanie prac geodezyjnych 
i kartograficznych. W wyniku dwóch postępowań przetargowych wykonano 
modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kraszew w gminie Andrespol 
za kwotę 166 666,61 zł. 

Przedstawiono informacje na temat wydatków realizowanych w ramach Związku 
Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, którego kopia 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

15. Przedstawienie pisma Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego w sprawie propagowania pozytywnego wizerunku i popularyzacji 
zawodu policjanta. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 

Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła pismo Komendanta 
Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego w sprawie propagowania 
pozytywnego wizerunku i popularyzacji zawodu policjanta. 

Kopia pisma w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

W przedmiotowym wystąpieniu wskazano przedsięwzięcia związane z promocją 
zawodu policjanta w KPP powiatu łódzkiego wschodniego. 

Biorąc pod uwagę katalog wydarzeń oraz ich zakres tematyczny, Zarząd Powiatu 
zdecydował o udziale w dniach otwartych w szkołach o profilu policyjnym 
i mundurowym, planowanych na przełomie marca i kwietnia.  

W ramach uczestnictwa Powiatu planowane jest wystawienie stanowiska, w którym 
będzie promowany Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach. 

16. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym o objęcie patronatu 
honorowego nad wydarzeniami o charakterze edukacyjno-wychowawczym 
oraz sportowo – rekreacyjnym w ramach ogólnopolskiego projektu „Dar na stulecie”. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem 
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzeń i konkursów związanych 
z obchodami Roku Św. Jana Pawła II. 

 (referowała p. Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu) 
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Pani Marta Stasiak przedstawiła treść wystąpienia Szkoły Podstawowej w Gałkowie 
Dużym z prośbą o objęcie patronatu honorowego nad wydarzeniami o charakterze 
edukacyjno-wychowawczym oraz sportowo – rekreacyjnym w ramach ogólnopolskiego 
projektu „Dar na stulecie”, w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP stulecia urodzin 
Karola Wojtyły – Ojca Świętego. 

W związku z zamiarem upamiętnienia tego wydarzenia, zaplanowano w Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym podjęcie 
szczególnych działań, wskazanych w piśmie, którego kopia stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 

W związku z tym Pani Marta Stasiak zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą 
o wyrażenie zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego 
następujących wydarzeń o charakterze edukacyjno – wychowawczym oraz sportowo – 
rekreacyjnym: 

1) Gminny konkurs plastyczny „Portret Papieża – Przyjaciela Dzieci i Młodzieży” 
dla uczniów szkół podstawowych w gminie Koluszki, który odbędzie się na przełomie 
kwietnia i maja 2020 r.; 

2) Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Karola Wojtyły dla uczniów 
klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, 
który odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r.; 

3) Dzień Dziecka i Rodziny na Urodziny – „Bieg Rodzinny” z okazji 100-lecia urodzin 
Św. Jana Pawła II, który odbędzie się 1 czerwca 2020 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na objęcie honorowym patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzeń 
i konkursów związanych z obchodami Roku Św. Jana Pawła II. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 16 
do protokołu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych”. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w imieniu  
Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” 
poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty  
z następującymi cenami za wykonanie przedmiotu zamówienia (kwoty brutto): 
38 130,00 zł, 54 612,00 zł, 90 000,00 zł, 98 400,00 zł. 
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Mając na względzie fakt, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe s.c. Wiesław Łubowski, Tomasz 
Jankowski, ul. Wojska Polskiego 45, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pan Bogusław Biliński 
w imieniu Komisji Przetargowej, wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o zatwierdzenie wyboru tej oferty. 

Oferta ww. wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert 
określonych przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, z ceną za realizację 
przedmiotowego zamówienia w wysokości 38 130,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 
i rękojmi 48 miesięcy. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził  
wynik postępowania o zamówienie publiczne pn. „Sporządzenie mapy do celów 
prawnych”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 18 
do protokołu. 

18. Przedstawienie decyzji Wojewody Łódzkiego o ustaleniu wysokości  
odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa  
własności nieruchomości położonej w obrębie Głuchów, gminie Tuszyn, 
oznaczonej jako działki: nr 278/9 o pow. 0,0594 ha, nr 278/11 o pow. 0,0179 ha,  
nr 287/3 o pow. 0,0061 ha, nr 287/4 o pow. 0,1298 ha i nr 287/7 o pow. 0,1484 ha. 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Wojewody Łódzkiego o ustaleniu  
wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa  
prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Głuchów, gminie Tuszyn, 
oznaczonej jako działki: nr 278/9 o powierzchni 0,0594 ha, nr 278/11 o powierzchni 
0,0179 ha, nr 287/3 o powierzchni 0,0061 ha, nr 287/4 o powierzchni 0,1298 ha  
i nr 287/7 o powierzchni 0,1484 ha, w kwocie 485 176,65 zł. 

Kopia decyzji Wojewody Łódzkiego stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Odszkodowanie obejmuje wartość gruntu ww. działek w łącznej kwocie 182 753,00 zł, 
wartość naniesień budowlanych znajdujących się na ww. działkach w łącznej kwocie 
278 829,00 zł oraz wartość nasadzeń roślinnych znajdujących się na działce nr 287/4  
w kwocie 491,00 zł. 

Ponadto w decyzji Wojewody Łódzkiego orzeczono o podwyższeniu powyżej określonej 
kwoty odszkodowania o 5 % wartości nieruchomości, tj. o kwotę 23 103,65 zł, zgodnie  
z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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Pan Naczelnik poinformował, że ww. działki są zlokalizowane przy drodze powiatowej 
i na podstawie decyzji Wojewody zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa w celu 
przebudowy ronda przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

Pan Biliński poinformował, że dla tych nieruchomości został sporządzony operat 
szacunkowy wyceny nieruchomości. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 

19. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski,  
obręb 10 – Modlica, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 448/2 o powierzchni 
1,7085 ha (wydzielono m.in. działkę nr 448/5 o pow. 0,0066 ha pod poszerzenie  
drogi powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński przedstawił decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą 
podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, 
obręb 10 – Modlica, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 448/2 o powierzchni 1,7085 ha.  

W wyniku podziału została wydzielona m.in. działka nr 448/5 o powierzchni 0,0066 ha 
pod poszerzenie drogi powiatowej. Działka z mocy prawa przechodzi na własność 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego i przysługuje za nią odszkodowanie w wysokości 
uzgodnionej między dotychczasowym właścicielem a właściwym organem. 

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

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej 
decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyna. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu uznał, że nie będzie 
składał odwołania od tej decyzji. 

20. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania  
zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków  
o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro 
oraz na usługi społeczne, w zakresie udzielenia zamówienia na wykonanie robót 
remontowych na drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że w 2020 roku Zarząd Powiatu, wykonując 
zadania zarządcy dróg powiatowych, na obszarze gminy Andrespol zlecił uzupełnianie 
ubytków krawędziowych w nawierzchni jezdni na moście w Justynowie.  

Przedmiotowe zadanie zostało wykonane w pierwszej połowie lutego, jednak w dniu 
4 marca br. otrzymywano kolejne zawiadomienia o ubytkach w jezdni na obiekcie 
mostowym. 

Wizja w terenie wykazała, iż łaty wstawione w lutym bieżącego roku nie uległy 
uszkodzeniu, ubytki pojawiły się w nowych miejscach. Odcinek drogi na moście  
był wyłączony z kapitalnego remontu drogi nr 2911E przeprowadzonego w 2010 roku 
z uwagi na brak prawa do dysponowania nieruchomością w pasie rzeki Miazgi. 

Ocena stanu drogi na moście jednoznacznie wskazuje, że naprawy cząstkowe  
są nieskuteczne i należy wymienić nawierzchnię na całej szerokości jezdni na moście. 

Firma INSTYLE Dorota Danielczyk zaproponowała wymianę nawierzchni na moście  
w dniu 6 marca 2020 r. za kwotę 11 000,00 zł + VAT. 

Pan Naczelnik podkreślił, że natychmiastowe wykonanie remontu usunie zagrożenie 
występujące na drodze i uchroni Powiat Łódzki Wschodni od żądań odszkodowawczych 
za niewłaściwy stan nawierzchni drogi – polisa ubezpieczeniowa nakłada na zarządcę 
drogi obowiązek usunięcia zagrożenia w ciągu 72 godzin od stwierdzenia jego 
wystąpienia. 

W związku z tym, Pan Zbigniew Burzyński wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego 
w Uchwale Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
8 października 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej  
netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, 
w zakresie udzielenia zamówienia na wykonanie robót remontowych na drodze 
powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol. 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zabezpieczone środki finansowe 
na ten cel. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
wniosek w przedmiotowej sprawie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok (na podstawie informacji 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 5 933,00 zł w zakresie zadań zleconych. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85334 Pomoc dla repatriantów. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie informacji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.23.2020 z dnia 6 marca 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok i podjął w tej sprawie 
uchwałę, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 
(dotyczy jednostki: PCPR). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 680/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 marca 2020 
roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok,  
Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany planu 
finansowego Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych po stronie 
dochodów oraz zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziału 85334 Pomoc dla repatriantów. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie informacji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.23.2020 z dnia 6 marca 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 23 do protokołu. 
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23. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Starosta przedstawił informacje o spotkaniu z PLK, w którym uczestniczył  
wraz z Burmistrzem Koluszek oraz Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, dotyczącym budowy tunelu  
w Gałkowie Małym. Poinformowano o zmianach systemu sterowania przejazdami 
kolejowo – drogowymi oraz zmian kategorii systemu sterowania. 

Zaproponowano, aby w grudniu 2020 r. dokonać likwidacji przejazdu w Gałkowie 
Małym, który byłby modernizowany przez firmę zewnętrzną. 
Mieszkańcy Gałkowa są przeciwni takim rozwiązaniom. 

Pan Starosta nadmienił, że planowane przez PLK zmiany systemu sterowania 
ruchem na przejazdach kolejowych wiązałoby się ze znacznymi kosztami rzędu 
5 mln zł, którymi może zostać obarczony Powiat. Dodał, że proponowane zmiany 
systemu sterowania przejazdami kolejowymi nie dotyczyłyby przejazdu w Bedoniu, 
ponieważ stanowi on przejazd innej kategorii, który nie jest powiązany z systemem 
w Koluszkach i Żakowicach. 

Gmina Koluszki ani Powiat Łódzki Wschodni nie wyrażają zgody na takie zmiany. 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu przedstawiła informacje na temat 
planowanych obchodów XIII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020 roku. 

Omówiono wstępny harmonogram wydarzeń planowanych do realizacji podczas 
tych obchodów, w tym m. in. Uroczysta Msza Święta o godz. 12:00 w Sanktuarium 
Maryjnym w Starych Skoszewach, występ dziecięcej scholii parafialnej, część 
artystyczna (występ uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach  
oraz zespołu muzycznego), stoiska wystawiennicze przygotowane przez koła 
gospodyń wiejskich. 

Przedstawiono również informacje na temat planowanych do wręczenia 
upominków, które zostaną przekazane gościom w podziękowaniu za udział 
w obchodach Święta Powiatu. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi informacjami:  

1) z decyzją Wojewody Łódzkiego o ustaleniu wysokości odszkodowania z tytułu 
nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości 
położonej w obrębie Głuchów, gminie Tuszyn, oznaczonej jako działki nr 278/9  
o pow. 0,0594 ha, nr 278/11 o pow. 0,0179 ha, nr 287/3 o pow. 0,0061 ha, nr 287/4 
o pow. 0,1298 ha i nr 287/7 o pow. 0,1484 ha; 

2) z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą podział nieruchomości 
położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – obszar wiejski, obręb 10 – Modlica, 
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 448/2 o powierzchni 1,7085 ha (wydzielono 
m.in. działkę nr 448/5 o pow. 0,0066 ha pod poszerzenie drogi powiatowej); 

3) z pismem Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego 
w sprawie propagowania pozytywnego wizerunku i popularyzacji zawodu policjanta. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski o wyrażenie zgody 
na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale 
Nr 2185/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 października 2018 r. 
w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne: 

1) w zakresie zakupu w 2020 r. nagród dla uczestników imprez sportowych 
zaplanowanych do współorganizacji przez Powiat Łódzki Wschodni oraz objęcia 
patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego; 

2) w zakresie udzielenia zamówienia na wykonanie robót remontowych na drodze 
powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z następującymi sprawozdaniami rzeczowo – finansowymi 
za 2019 rok: 
1) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód; 
2) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze; 
3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach; 
4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
5) Wydziału Geodezji i Kartografii. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z otwarcia ofert złożonych w przetargu 
na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych 
„CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ”. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem Starosty Tomaszowskiego o przyznanie 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych w SOSW w Koluszkach,  
w roku szkolnym 2019/2020. 
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 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 675/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na wniosek Naczelnika Wydziału 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

2) Nr 676/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2020 (dotyczy jednostek: 
I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP) – 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”. 

3) Nr 677/2020 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia 
pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębu Janówka w gminie 
Andrespol, Powiat Łódzki Wschodni” – 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”. 
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4) Nr 678/2020 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie honorowym patronatem 
przez Starostę Łódzkiego Wschodniego wydarzeń i konkursów związanych 
z obchodami Roku Św. Jana Pawła 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 X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu X   

 5 głosów „za”. 

5) Nr 679/2020 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne pn. „Sporządzenie mapy do celów prawnych” – 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”. 

6) Nr 680/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
na 2020 rok (na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego) – 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”. 

7) Nr 681/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych na rok 2020 (dotyczy jednostki: 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 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 …………...………………….. 


