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PROTOKÓŁ NR 80/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 8 kwietnia 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 protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 79/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że po podpisaniu ustawy 
budżetowej, wojewodowie w ciągu 14 dni mają obowiązek przekazania informacji 
na temat ostatecznych kwot dotacji. Dodała, że w tzw. „międzyczasie” Powiat Łódzki 
Wschodni otrzymał już 2 decyzje Wojewody Łódzkiego. 

Pani Skarbnik przedstawiła porównanie planu dotacji celowych przyznanych z budżetu 
Państwa w 2020 roku (dochody) na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 
dotyczących: 

1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami, w ramach następujących działów 
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 
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a) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 Prace geodezyjno-
urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, 

b) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami, 

c) dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii i rozdział 71015 Nadzór budowlany, 

d) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie i rozdział 
75045 Kwalifikacja wojskowa, 

e) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i rozdział 75414 Obrona 
cywilna, 

f) dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, 
g) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego, 

h) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

i) dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, rozdział 85508 Rodziny 
zastępcze; 

2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 
(w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa); 

3) Dochodów własnych (w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy 
społecznej). 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w przedłożonym zestawieniu – porównanie 
planu dotacji celowych przyznanych z budżetu Państwa w 2020 roku w zakresie 
dochodów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmiany budżetu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez zwiększenie planu dochodów i planu 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 75 738,00 zł w zakresie zadań zleconych oraz zadań 
własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

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

2) Działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 

3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 

4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności; 

5) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85504 Wspieranie rodziny i rozdziału 85508 Rodziny 
zastępcze. 

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmianę planu wydatków bieżących w zakresie 
zadań zleconych i zadań własnych realizowanych przez: 
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1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach; 

2) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód; 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach; 

5) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów  
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2020 (dotyczy następujących jednostek: KP PSP, PUP Łódź – Wschód, PCPR,  
DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej Górze). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 719/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 kwietnia  
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 po stronie dochodów w zakresie zadań 
zleconych i zadań własnych oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego po stronie wydatków dla: 

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach w zakresie zadań zleconych; 

2) Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód po stronie wydatków w zakresie zadań 
zleconych; 

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych; 

4) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w zakresie zadań własnych; 

5) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie zadań własnych. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

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

2) Działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 

3) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej; 
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4) Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321 Zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności; 

5) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85504 Wspieranie rodziny i rozdziału 85508 Rodziny 
zastępcze. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają wprowadzone na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydz. RGRiOŚ, Naczelnika Wydz. 
EiSS, Dyrektora PCPR). 

 (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 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, 
rozdziału 60095 Pozostała działalność; 

2) Działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika, rozdziału 80120 Licea 
ogólnokształcące, rozdziału 80195 Pozostała działalność; 

3) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno – wychowawcze, rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne, rozdziału 85495 Pozostała działalność; 

4) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 i podjął w tej sprawie uchwałę, 
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 



5 

 

7. 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 
następujących jednostek: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP, PCPR).  

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzone 
Uchwałą Nr 721/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 kwietnia  
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 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; 

6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) Działu 600, rozdziału 60014 i rozdziału 60095; 
2) Działu 801, rozdziału 80115, rozdziału 80120 i rozdziału 80195; 
3) Działu 854, rozdziału 85403, rozdziału 85406 i rozdziału 85495; 
4) Działu 855, rozdziału 85508. 

Zmiany planów finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych 
na rok 2020 (dotyczy jednostki: KP PSP). 

 (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 2020 po stronie wydatków 
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w zakresie zadań własnych oraz dokonanie zmian w planie finansowym Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą 
w Koluszkach na rok 2020 po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe 
i rozdziału 75095 Pozostała działalność; 

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

3) Działu 801, rozdziału 80195 Pozostała działalność. 

Zmiany w planach finansowych zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego 
przez: 
1) Skarbnika Powiatu; 
2) Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; 
3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia Gminie Andrespol fragmentu działki nr ew. 94 
w obrębie geodezyjnym Stróża, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2912E. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska poinformował o rozmowie telefonicznej i mailowym  
wystąpieniu Sekretarza Gminy Andrespol w sprawie przedłużenia do końca 2020 roku 
umowy użyczenia części ulicy Tuszyńskiej w Stróży od pętli autobusowej do ul. Gajowej 
z przeznaczeniem pod budowę oświetlenia ulicznego. 

Pan Burzyński przypomniał, że umowa z 2015 roku w sprawie użyczenia fragmentu 
pasa drogowego drogi powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w Stróży w związku 
z zamiarem budowy przez Gminę oświetlenia ulicznego, została zawarta na czas 
określony tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku. W tej sytuacji nie zachodzi możliwość 
przedłużenia umowy, która wygasła z końcem 2018 roku. Jednakże nie wyklucza 
to możliwości użyczenia terenu na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych. 

W związku z tym Pan Naczelnik zaproponował, aby Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował wniosek Gminy Andrespol. 
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Pan Zbigniew Burzyński przypomniał, że zgodnie z art. 19 ustawy o drogach publicznych, 
organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego 
właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. 

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy, zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki 
przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio 
przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka 
nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca. 

W związku z tym Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest jednostką organizacyjną 
właściwą do zarządzania drogami. 

Zgodnie z art. 22 ww. ustawy zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami 
w pasie drogowym. Grunty, o których mowa zarząd drogi może oddawać w najem, 
dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania 
drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu, a także na cele instalacji 
urządzeń, o których mowa w art. 20g ust. 1. Zarząd drogi pobiera z tytułu najmu 
lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie. 

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy, zgodnie z którymi brak jest przeszkód  
formalno-prawnych aby użyczyć Gminie Andrespol fragmentu działki nr ew. 94 
w obrębie geodezyjnym Stróża, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2912E,  
Pan Naczelnik zaproponował, aby Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 
o użyczenie Gminie Andrespol fragment pasa drogowego drogi powiatowej 
z przeznaczeniem pod budowę oświetlenia ulicznego. 

Wniosek Naczelnika Wydziału RGRiOŚ skierowany do Zarządu Powiatu stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował wniosek Gminy Andrespol w sprawie użyczenia fragmentu działki nr ew. 94 
w obrębie geodezyjnym Stróża stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej nr 2912E. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

Szczegółowe warunki użyczenia zostaną określone w umowie użyczenia. 

Ponadto Pan Zbigniew Burzyński poinformował o zgłoszeniu z Gminy Andrespol 
w sprawie uszkodzenia progu zwalniającego w rejonie szkoły.  

Pan Naczelnik nadmienił, że uzyskał zapewnienie Wykonawcy realizującego obecnie 
na tym odcinku ulicy budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Tuszyńskiej, że przechowa 
ten próg i po położeniu nawierzchni asfaltowej na całej szerokości robót, dokona 
odtworzenia tego progu zwalniającego. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje. 
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10. Przedstawienie informacji o możliwych konsekwencjach dla zamówień publicznych, 
wynikających z wprowadzenia przepisów znowelizowanej ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński przedstawił Zarządowi informacje o możliwych konsekwencjach 
dla zamówień publicznych, wynikających z wprowadzenia przepisów znowelizowanej 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Ww. ustawa, która wprowadza dla Zamawiającego obowiązek 
zamieszczenia w umowach tzw. „klauzul adaptacyjnych” uwzględniających zaistniałą 
sytuację związaną z COVID-19 weszła w życie 31 marca 2020 roku. 

Pan Naczelnik nadmienił, że zgodnie z opiniami prawnymi, w sytuacji, kiedy umowa 
na realizację zamówienia publicznego została zawarta przed dniem 31 marca 2020 r., 
to podstawą do zmiany umowy jest przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zakazuje się 
zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest 

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie lub umowie ramowej. 

Pan Zbigniew Burzyński podkreślił, że te podstawy mają zastosowanie dla umów 
zawartych przed wejściem w życie ww. ustawy, natomiast w związku z wprowadzeniem 
w kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, w umowach zawieranych  
po dniu 31 marca 2020 r. nie można już, w przypadku konieczności zmiany umowy 
w związku z pandemią koronawirusa, powoływać się na okoliczności, których 
zamawiający nie mógł przewidzieć, gdyż okoliczności tej już są znane, niewiadome są 
tylko ich skutki. 

Pan Naczelnik poinformował, że z publikowanych ocenach prawnych zaistniałej sytuacji 
dominuje teza, że w interesie Zamawiającego jest zawarcie w umowach określonych 
klauzul waloryzacyjnych, które pozwolą zmienić umowę na podstawie art. 144 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji, gdy zmiany te zostały przewidziane 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian. 

Pan Burzyński nadmienił, że klauzule pozwalające na zmianę umowy, powinny 
uwzględniać: nieobecność pracowników, decyzje wydane przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego nakładające na Wykonawcę pewne obowiązki, poleceń wydanych  
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przez wojewodów na podstawie uprawnień Prezesa Rady Ministrów, wstrzymanie 
dostaw produktów, trudności w realizacji transportowej (wykonawcy i podwykonawcy).  

Wskazane przesłanki mogą stanowić podstawę do zmian umowy w zakresie zmiany 
terminu jej wykonania lub czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części, 
zmiany sposobu wykonania dostaw usług/robót budowlanych oraz zmiany zakresu 
świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy,  
o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 

Pan Naczelnik nadmienił, że w przypadku postępowań w toku, mamy obowiązek 
zawarcia pewnych klauzul, które pozwolą na zmianę terminu, lub zawieszenie 
wykonania robót. Jednocześnie wykonawca może wnosić o zmianę wartości umowy  
(a każda kolejna zmiana nie może przekroczyć 50 % wartości umownej). 

Pan Burzyński odwołał się do opinii Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Zamówień 
Publicznych Związku Gmin i Powiatów Polskich, który stwierdził, że w zaistniałej  
sytuacji „Zamawiający powinien w trybie natychmiastowym dokonać inwentaryzacji 
planowanych i wszczętych postępowań, ze względu na obecne znaczące ryzyko 
rozpowszechniania się koronawirusa. W związku z tym zasadne jest podejmowanie 
tylko niezbędnych działań do momentu gdy sytuacja ustabilizuje się i zostanie odwołany 
stan zagrożenia epidemicznego”. 

Pan Naczelnik dodał, że brak jest sądowego orzecznictwa w tej sprawie, ale obecnie 
podejmowanie decyzji o kontynuacji zamówień niezakończonych jest ryzykowne 
dla zamawiającego i lokuje zamawiającego w niekorzystnej sytuacji. 

Dyskutowano na temat zasadności kontynuacji zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa 
budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ” w kontekście zagrożenia 
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, ale również biorąc 
pod uwagę pierwotne założenia dotyczące zasad finansowania tego zadania. 

Rozważano również kwestie związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E 
Wardzyn – Pałczew”. 

Pan Naczelnik nadmienił, że w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą i rozpoczęcia 
prac, a następnie ewentualnego zawieszenia tych robót, znaczny obszar drogi mógłby 
zostać wyłączony z użytkowania, co byłoby dużym utrudnieniem dla mieszkańców. 
Obecnie droga jest przejezdna, dlatego ryzykowne byłoby powierzenie wykonania tych 
prac w sytuacji stanu epidemii. 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje uznano, że w obliczu zagrożenia 
koronawirusem, należy zachować daleko idącą ostrożność w podejmowaniu decyzji 
dotyczących realizacji zamówień publicznych. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E 
Wardzyn – Pałczew”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński w imieniu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 
robót budowlanych na drogach powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku,  
wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie postępowania  
pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E Wardzyn – 
Pałczew” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z ww. przepisem, Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

Pan Naczelnik przypomniał, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu  
26 marca 2020 roku, podczas gdy omawiane wcześniej restrykcje wprowadzono  
31 marca 2020 roku ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach  
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  

Dodał, że w projekcie umowy załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia uwzględniono tylko jeden warunek dodatkowy, zgodnie z którym 
zamawiający będzie mógł dokonać zmiany treści umowy w przypadku 
udokumentowanych opóźnień w dostawie materiałów i wyrobów związanych 
z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju. 

Przedmiotem robót budowlanych objętych postępowaniem jest przebudowa 
użytkowanej drogi stanowiącej jedyny dojazd do wsi oraz przyległych pól uprawnych 
co powoduje, że w przypadku rozstrzygnięcia przetargu, zawarcia umowy z wykonawcą 
i rozpoczęcia prac, a następnie ewentualnego zawieszenia tych robót, znaczny obszar 
drogi mógłby zostać wyłączony z użytkowania, co byłoby dużym utrudnieniem 
dla mieszkańców. Obecnie droga jest przejezdna, dlatego ryzykowne byłoby powierzenie 
wykonania tych prac w sytuacji stanu epidemii. 

Pan Zbigniew Burzyński przytoczył przykładowe zapytania, jakie wpłynęły do Starostwa 
Powiatowego w Łodzi od 3 potencjalnych wykonawców w toczącym się postępowaniu. 

Biorąc pod uwagę sytuację w kraju, Pan Naczelnik wystąpił do Zarządu Powiatu 
z wnioskiem o unieważnienie ww. postępowania. 

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

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 
powiatowej nr 2927E Wardzyn – Pałczew” i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji warunków umowy o powierzenie grantu 
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego  
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 
 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o akceptację warunków umowy o powierzenie  
grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego  
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, 
dotyczącej realizacji projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

Pani Naczelnik nadmieniła, że jest to program uruchomiony przez Ministerstwo  
Edukacji Narodowej w związku z sytuacją w kraju, która wymaga realizacji kształcenia 
na odległość przez szkoły. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość składania 
wniosków dotyczących projektu grantowego.  

Umowa dotyczy sposobu, w jaki można będzie dysponować tymi środkami, które 
powinny zostać rozliczone w terminie półrocznym od dnia zawarcia umowy.  

Umowa o powierzenie grantu wskazuje na konieczność promowania tego projektu 
poprzez przekazanie informacji na temat realizacji zakupów ze środków Unii 
Europejskiej.  

Środki finansowe zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

Umowa zawiera również informacje dotyczące niewłaściwego wykorzystania środków 
finansowych i niespełnienia wskaźników określonych we wniosku (ilość laptopów 
oraz liczba nauczycieli, uczniów i szkół, które mogą skorzystać z tego sprzętu 
komputerowego). 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że szacunkowa wartość zamówienia została 
określona na kwotę 70 000 zł w oparciu o liczbę uczniów w szkołach. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zaakceptował 
warunki umowy i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

Do zawarcia umowy upoważniono: 

1) Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego, 
2) Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego. 
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13. 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 oprogramowania EVMAPY v.13. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego) 

Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przypomniała, że w dniu  
11 marca 2020 r. Pan Michał Kotynia – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 
omawiał temat dotyczący zakupu oprogramowania służącego do prowadzenia 
numerycznej mapy zasadniczej, tj. EWMAPY v.13. 
Wówczas Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup tego oprogramowania, ale w celu 
aktualizacji konieczne jest odnowienie licencji oprogramowania autorskiego firmy 
Geobid z Katowic (koszt oprogramowania wynosi 3 677,70 zł). 

W związku z tym Pani Ewa Redmann 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 o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30 000,00 euro oraz na usługi społeczne, w zakresie zakupu 
oprogramowania EVMAPY v.13 i przyjęcie oferty firmy Geobid. 

Wniosek skierowany do Zarządu Powiatu wraz z kopią wniosku Naczelnika Wydziału GiK 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, Zarząd Powiatu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie. 

14. Przedstawienie decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającej podział 
nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – miasto, obręb 15, 
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 55 o powierzchni 0,5348 ha (w wyniku podziału 
wydzielono m.in. działkę nr 55/1 o pow. 0,0089 ha – pod poszerzenie drogi 
powiatowej). 

 (referował p. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału GN) 

Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił 
decyzję Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą podział nieruchomości położonej 
w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – miasto, obręb 15, oznaczonej nr ewidencyjnym 
działki 55 o powierzchni 0,5348 ha.  

W wyniku podziału została wydzielona m.in. działka nr 55/1 o powierzchni 0,0089 ha 
z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej i z mocy prawa przechodzi 
na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Zgodnie z ww. decyzją za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości 
uzgodnionej między dotychczasowym właścicielem, a właściwym organem. Jeżeli  
do uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca 
według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniu nieruchomości  

Kopia decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Pan Naczelnik nadmienił, że wpływ tej decyzji do Starostwa Powiatowego w Łodzi 
wiąże się z terminem publikacji ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  

Analizując przepisy tej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwrócono uwagę na art. 15zzs, zgodnie 
z którym: 

„1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 
1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 
2) postępowaniach egzekucyjnych, 
3) postępowaniach karnych, 
4) postępowaniach karnych skarbowych, 
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 
6) postępowaniach administracyjnych, 
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, 
8) kontrolach celno-skarbowych, 
9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495  
oraz z 2020 r. poz. 284), 

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”. 

Pan Naczelnik nadmienił, że w związku przepisem tej ustawy, ww. decyzja Burmistrza 
Miasta Tuszyna nie uprawomocni się po 14 dniach od daty jej otrzymania. 

Odnosząc się do decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Tuszyna, z dnia 24 marca 
2020 roku, Pan Bogusław Biliński wraz z radcą prawnym wypracowali stanowisko 
w sprawie wydawanych decyzji, które zostanie skierowane do Burmistrza Miasta 
Tuszyna. 

Zaproponowano wstrzymanie procesu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg 
powiatowych, co związane jest z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej gospodarczymi 
następstwami, w tym z ograniczeniem możliwości wypłaty odszkodowań z tytułu 
nabycia wydzielonych działek. 

https://sip.lex.pl/#/document/17581037?unitId=art(15(f))ust(9)&cm=DOCUMENT
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Jednocześnie wyszczególniono, że na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 
31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów 
procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się,  
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję 
pisma kierowanego do Burmistrza Miasta Tuszyna. 

Ponadto Pan Bogusław Biliński zaproponował, aby w przypadku wpływu do Starostwa 
kolejnych decyzji o podziale nieruchomości, Pan Naczelnik nie musiał ich omawiać 
podczas posiedzeń Zarządu.  

W przypadku wpływu podobnych decyzji z pozostałych gmin z terenu powiatu łódzkiego 
wschodniego, do Wójtów i Burmistrzów zostaną przesłane pisma o analogicznej treści. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na takie rozwiązanie. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Ewa Redmann poinformowała o prowadzeniu rozeznania w zakresie cen usługi 
ozonowania, która jest uzależniona od powierzchni, jaka ma być dezynfekowana. 

W ramach oferty jednej z firm cennik dla tej usługi jest następujący: 

– przy powierzchni do 1000 m2 – ryczałt 2 100 zł netto, 

– przy powierzchni od 1000 m2 do 2000 m2 – 2,98 zł netto za 1 m2, 

– przy powierzchni powyżej 2000 m2 – 2,57 zł netto za 1 m2. 

 Pani Ewa Redmann przedstawiła informacje na temat możliwości zwołania zdalnej 
Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która miałaby zostać przeprowadzona 
za pośrednictwem systemu Rada, wspomaganego przez telekonferencję. 

 Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu poinformowała, że w związku  
z prośbą Pana Starosty przedstawi bieżącą sytuację podległych Jej jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód przekazał następujące informacje: 

1) za temat liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w okresie 1-6 kwietnia 
2020 r. (49 osób, w tym 20 z prawem do zasiłku), 

2) do 7 kwietnia 2020 r. żaden pracodawca nie złożył informacji o przedłużeniu 
legalnej pracy cudzoziemca na podstawie zezwolenia lub oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy.  

3) do 7 kwietnia 2020 r. wpłynęło 129 wniosków o udzielenie niskooprocentowanej 
pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, rozpatrzono 99 wniosków (36 rozpatrzono 
pozytywnie, 2 rozpatrzono negatywnie ze względu na niespełnienie kryteriów 
formalnych, 61 zostało wycofanych z powodu złożenia ich do niewłaściwego 
urzędu lub niespełnienia kryteriów formalnych). 

 Wypłacono 31 pożyczek na łączną kwotę 155 000 zł. 

4) wskazano, że Powiatowe urzędy pracy nie realizują form finansowanych 
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz tych obejmujących 
pracę młodocianych. 

5) wskazano, że zasady dofinasowania ze środków Funduszu Pracy dotyczące 
kosztów wynagrodzeń i prowadzenia działalności są w fazie uzgodnień 
z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prawdopodobnie zostaną 
uruchomione w ciągu najbliższych dni. 

6) pracodawcy zostali poinformowani mailowo i telefonicznie o wydłużeniu 
terminów zawartych w umowach dotyczących realizacji usług i instrumentów 
rynku pracy. Stosowne aneksy do umów będą przygotowywane po 

ustabilizowaniu sytuacji sanitarno – epidemiologicznej i uzgodnieniu ze stronami 
umów realnych terminów realizacji poszczególnych obowiązków. 

7) raporty do MRPIPS wysyłane są codziennie za pośrednictwem specjalnie 
stworzonej do tego platformy internetowej. 

Kopia pisma Dyrektora PUP Łódź – Wschód stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Domy Pomocy Społecznej przekazały informacje na temat obecnej liczby 
mieszkańców, liczby pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego obecnie 
świadczących pracę (i nieobecnych) oraz bieżącego systemu monitorowania sytuacji 
zdrowotnej mieszkańców i personelu. 

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach wskazał następujące sposoby monitorowania 
sytuacji zdrowotna mieszkańców i personelu: 

– każdego dnia mierzona jest temperatura ciała, 

– przeprowadzane są rozmowy z pracownikami na temat zachowania szczególnej 
ostrożności, 

– mieszkańcy są pod stałą kontrolą i obserwacją pielęgniarek oraz personelu,  
bieżący kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 
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Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze wskazał następujące sposoby 
monitorowania sytuacji zdrowotnej w placówce: 

– każdy mieszkaniec i pracownik Domu ma mierzoną temperaturę dwa razy  
w ciągu dnia, 

– zapewnienie ciągłego dostępu do środków ochrony osobistej tj. maseczki, 
rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji 
powierzchni, 

– zmiana zasad wydawania posiłków (mieszkańcy są podzieleni na małe grupy), 

– obowiązuje zasada pracy tylko w jednym zakładzie (tj. DPS) dotyczy to szczególnie 
pielęgniarek, opiekunek itp., 

– obowiązuje zakaz wyjść i odwiedzin mieszkańców, 

– indywidualne zakupy dla mieszkańców na czas epidemii realizowane są przez  
firmę zewnętrzną z zachowaniem wymaganych środków ostrożności przy realizacji 
dostaw. 

Kopie pisemnych informacji przekazanych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach oraz przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 
stanowią załączniki nr. 17 – 18 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami o możliwych konsekwencjach  
dla zamówień publicznych, wynikających z wprowadzenia przepisów znowelizowanej 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie 
o 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 oprogramowania  
EVMAPY v.13. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Tuszyna zatwierdzającą 
podział nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Tuszyn – miasto, obręb 15, 
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 55 o powierzchni 0,5348 ha (w wyniku podziału 
wydzielono m.in. działkę nr 55/1 o pow. 0,0089 ha – pod poszerzenie drogi powiatowej). 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 719/2020 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” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

2) Nr 720/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 



18 

 

Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostek: KP PSP, PUP Łódź – Wschód, PCPR, DPS w Lisowicach, DPS w Wiśniowej 
Górze) – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 721/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na rok 2020 (na podstawie wniosków: Naczelnika Wydz. RGRiOŚ, Naczelnika Wydz. 
EiSS, Dyrektora 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 722/2020 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 następujących 
jednostek: I LO, ZS nr 1, ZS nr 2, SOSW, PPP, 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

5) Nr 723/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2020 (dotyczy 
jednostki: KP PSP) – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

6) Nr 724/2020 w sprawie użyczenia Gminie Andrespol fragmentu działki nr ew. 94 
w obrębie geodezyjnym Stróża, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 
nr 2912E – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

7) Nr 725/2020 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E 
Wardzyn – Pałczew” – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

8) Nr 726/2020 w sprawie akceptacji warunków umowy o powierzenie grantu 
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn.: zdalna Szkoła  
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 
 – 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 - - - 

Marta Stasiak – Członek Zarządu X   

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Marta Stasiak    …………...………………….. 


