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PROTOKÓŁ NR 83/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 6 maja 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 82/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. 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. „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 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: 

1) wyboru trybu zamówienia, przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych; 
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2) treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

– dla zadania pn. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi 
wojewódzkiej w stronę Romanowa” – oznaczenie sprawy Or.272.1.6.2020. 

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2912E w miejscowości Wola Rakowa gm. Brójce 
na odcinku 960 m od drogi wojewódzkiej nr 714 w kierunku miejscowości Romanów. 

Realizacja robót będzie obejmowała wykonanie jednostronnego chodnika 
przyjezdniowego o szerokości 2,00 m z miejscowym zwężeniem do 1,50 m i nawierzchni 
z kostki brukowej z dostosowaniem istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej 
do projektowanego chodnika. 

Pan Naczelnik dodał, że w przypadku zaistnienia okoliczności umożliwiających 
wydłużenie terminu realizacji umowy lub zawieszenia wykonania umowy (z powodu 
COVID-19), uciążliwość przerwania robót nie będzie dla społeczności lokalnej 
tak uciążliwa jak w przypadku przebudowy całej drogi. 

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

Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

Zaproponowano określenie wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości 
5 000,00 zł. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 25 maja 2020 r. do godziny 10:00. 

Przy wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagą: 
1) cena przedmiotu zamówienia – waga: 60 %; 
2) okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy – waga: 40 %. 

W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zażąda 
od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 % ceny całkowitej (ceny brutto) 
podanej w ofercie. 

Pan Zbigniew Burzyński poinformował, że umowa na wykonanie tego zamówienia 
będzie zawierała zapisy odnoszące się do przepisów ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.  



3 

 

Pan Naczelnik nadmienił, że ww. ustawa wprowadziła dla Zamawiającego obowiązek 
zamieszczenia w umowach tzw. „klauzul adaptacyjnych”, które dotyczą obowiązku 
zapewnienia m. in. możliwości zmiany terminu wykonania umowy lub jej części 
lub czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części, zmiany sposobu wykonania 
dostaw usług lub robót budowlanych. 

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. „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej 
od drogi wojewódzkiej w stronę Romanowa”. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. 

Pani Naczelnik poinformowała, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji 
Narodowej po raz kolejny dokonał zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez 
usunięcie zapisów, dotyczących poradni psychologiczno – pedagogicznych.  

W związku z tym, z dniem 4 maja 2020 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Koluszkach wznowiła działalność.  

Pani Szelest nadmieniła, że ideą tej zmiany jest stworzenie możliwości wydawania 
przez poradnie orzeczeń i opinii, aby od nowego roku szkolnego dzieci i młodzież mogły 
kontynuować naukę zgodnie z aktualnymi orzeczeniami i opiniami.  

MEN rekomenduje, aby poradnie wznowiły działalność stacjonarną tylko w tym zakresie, 
natomiast, aby podstawowa działalność Poradni i jej zadania były realizowane „zdalnie”. 

W związku z obecnym stanem prawnym, dla unormowania zakresu działania Poradni, 
konieczna jest decyzja Zarządu Powiatu wyrażona w formie uchwały podejmowanej  
na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

Dyrektor PPP w Koluszkach wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o takie uregulowanie 
trybu funkcjonowania Poradni.  
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Pani Naczelnik poinformowała o sposobach realizacji zadań w Poradni, pełnionych 
dyżurach pracowników i zapewnieniu bezpiecznych warunków przeprowadzania 
diagnozy. 

W związku z omawianymi zagadnieniami, Pani Naczelnik zaproponowała wyrażenie 
przez Zarząd Powiatu zgody na zawieszenie zajęć przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną w Koluszkach, z wyjątkiem działalności diagnostycznej, od dnia 6 maja 
2020 roku do dnia 25 maja 2020 roku (do czasu zawieszenia działalności szkół  
– na podstawie rozporządzenia MEN). 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, w sposób 
przedstawiony przez Panią Naczelnik. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

6. Przedstawienie kandydatów do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego  
za wysokie osiągnięcia sportowe za 2019 rok. 
(referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła kandydatów do Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe za 2019 rok. 

Pani Naczelnik przypomniała, że dotychczas Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego 
za wysokie osiągnięcia sportowe była przyznawana podczas obchodów Święta Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 

Ze względu na stan epidemii procedura wyłonienia kandydatów uległa przedłużeniu, 
z powodu braku możliwości zwołania posiedzenia Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, która opiniuje złożone wnioski.  

Najbliższe posiedzenie PRS planowane jest do przeprowadzenia w trybie zdalnym. 

Pani Małgorzata Szelest poinformowała, że w tym roku zostały złożone 3 wnioski  
o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe 
za 2019 rok, dla następujących osób: 

1) Jędrzej Hasiura, zamieszkały na terenie gminy Rzgów, zgłoszony przez Gminę Rzgów, 
dyscyplina: lekkoatletyka – biegi średniodystansowe z przeszkodami; 

2) Krzysztof Pietrzyk, zamieszkały na terenie gminy Koluszki, zgłoszony przez Ludowy 
Klub Sportowy Koluszki, dyscyplina: lekkoatletyka – biegi na średnich i długich 
dystansach;  

3) Bartłomiej Sobecki, zamieszkały na terenie gminy Koluszki, zgłoszony przez Klub 
Sportowy „Alaska”, dyscyplina: wyścigi psich zaprzęgów. 
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Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat osiągnięć sportowych kandydatów. 

Szczegółowy wykaz kandydatów do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego 
za wysokie osiągnięcia sportowe za 2019 rok, w którym uwzględniono dane kandydata, 
dane wnioskodawcy, uprawianą dyscyplinę sportową i osiągnięcia sportowe kandydata, 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Kandydatury zostaną przedstawione do zaopiniowania przez Powiatową Rady Sportu 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach w sprawie zmian 
w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 

Pani Małgorzata Szelest przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach, 
który wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o zmianę w ofercie edukacyjnej  
na rok szkolny 2020/2021, ze względu na nieścisłości w dokumentach dotyczących 
rekrutacji, polegającej na niewłaściwym ustaleniu przedmiotów kształconych w zakresie 
rozszerzonym na poziomie Technikum.  

W piśmie wskazano, że w ofercie przesłanej do Kuratorium Oświaty w Łodzi podano 
dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski i matematyka lub język 
angielski i informatyka, w zależności od kierunku kształcenia.  

W proponowanej organizacji roku szkolnego jest tylko jeden przedmiot, który ma być 
kształcony w zakresie rozszerzonym (jęz. angielski) bez względu na kierunek kształcenia. 

Kopia pisma Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 

Pani Naczelnik poinformowała, że wprowadzenie takiej zmiany nie powoduje 
dodatkowych skutków. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na dokonanie zmian w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół 
nr 1 w Koluszkach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez przyznanie wyróżnień w postaci rzeczowej dla najzdolniejszych 
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

 (referowała p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału EiSS) 
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Pani Małgorzata Szelest w imieniu Referatu Promocji Powiatu i Informacji wystąpiła 
do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na przyznanie wyróżnień w postaci 
rzeczowej dla 8 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni, którzy 
zostali wytypowani przez dyrektorów tych szkół na podstawie wysokich wyników 
w nauce oraz osiągnięć wynikających z uczestnictwa w konkursach w roku szkolnym 
2019/2020. 

Pani Naczelnik przypomniała, że corocznie takie nagrody były przyznawane w ramach 
obchodów Święta Powiatu, w tym roku ze względu na stan epidemii, należy 
przeprowadzić to w inny sposób. 

Zaproponowano, aby na zakupienie tych nagród przeznaczyć z budżetu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego środki finansowe do kwoty 800,00 zł, w ramach działu 750 
Administracja publiczna, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 
§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na promocję 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez przyznanie wyróżnień w postaci rzeczowej 
dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 

9. 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 wymiany oświetlenia sufitowego natynkowego znajdującego się  
w pomieszczeniach biurowych na VIII p. w Wydziale Komunikacji i Transportu. 
(referowała p. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Or.) 

Pani Ewa Redmann –Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, że ze względu 
na konieczność wymiany oświetlenia sufitowego natynkowego w Wydziale Komunikacji 
i Transportu, przeprowadzono rozeznanie w tym zakresie.  

W dniu 4 maja 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęła oferta złożona  
przez Firmę RemoBud, która przez wiele lat świadczyła w budynku Starostwa usługi 
konserwacji instalacji elektrycznej na podstawie umów zawieranych z Zarządem 
Nieruchomości Województwa Łódzkiego.  

Biorąc pod uwagę krótki termin na wykonanie wymiany tego oświetlenia, a także 
ze względu na brak dostępności do planów instalacji elektrycznej, a jednocześnie  
z powodu znajomości instalacji elektrycznej oraz infrastruktury budynku przez Firmę 
RemoBud, Pani Naczelnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie  
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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 oraz o wyrażenie zgody 
na przyjęcie oferty złożonej. przez Firmę RemoBud Andrzej Kawecki. 

Koszt wykonania tego zamówienia wyniesie 19 065 zł brutto. 

Szczegółowe informacje na temat zakresu prac w ramach realizacji ww. zamówienia, 
zostały zawarte we wniosku skierowanym do Zarządu Powiatu, którego kopia stanowi  
załącznik nr 9 do protokołu. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonego 
i zużytego środka trwałego będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska poinformowała o wystąpieniu Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Wiśniowej Górze z prośbą wyrażenie zgody na likwidację całkowicie 
umorzonego i nienadającego się do dalszego użytkowania 11 mb ogrodzenia 
betonowego, w związku z powierzeniem Dyrektorowi DPS w Wiśniowej Górze 
obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana 114 mb 
ogrodzenia betonowego”. 

Ogrodzenie sąsiaduje z Dziennym Domem Pomocy, a jego część znajduje się przy drodze 
głównej na terenie DPS w Wiśniowej Górze. 

W piśmie wskazano, że metalowe elementy ogrodzenia oraz gruz z rozbiórki przęseł 
betonowych zostaną przekazane przez Wykonawcę do utylizacji. 

Kopia pisma Dyrektora DPS w Wiśniowej Górze stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację 
całkowicie umorzonego i zużytego środka trwałego w postaci ogrodzenia, poprzez 
wywóz na wysypisko śmieci. 

 Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu. 



8 

 

11. Omówienie przebiegu XVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Przedstawiono treść pisemnej informacji z XVIII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym. 

 Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska odniósł się do sprawy dotyczącej złożonego wniosku 
o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” z Funduszu Dróg 
Samorządowych na lata 2019 – 2028 oraz realizacji zadania w ramach tego 
Funduszu. Przypomniał, że pomimo zapewnień Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi o rekomendowaniu przez Wojewodę Łódzkiego ww. zadania 
do dofinansowania z „listy podstawowej”, zadanie zostało umieszczone na 2 miejscu 
„listy rezerwowej” zadań powiatowych przeznaczonych do dofinansowania 
w województwie łódzkim w 2020 roku.  

W związku z tym wystąpiono do Funduszu Dróg Samorządowych z pisemną prośbą 
o udostepnienie oceny zadania oraz listy, na której rekomendowano zadania 
Ministrowi Finansów oraz o wyjaśnienie powodów umieszczenia tego zadania 
na „liście rezerwowej”, nie na „liście podstawowej”. 

Pan Naczelnik poinformował, że na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
opracowanego dla przedmiotowego zadania dokonano wydzielenia prac,  
które można zrealizować w pierwszym etapie realizacji inwestycji (remont 
nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami) oszacowane na kwotę około 1 mln zł, 
zgodnie z zatwierdzonym projektem. 

Pan Burzyński dodał, że wykonanie samej nakładki na istniejącej jezdni 
uniemożliwiałoby ubieganie się o dofinansowanie w sytuacji ewentualnej zmiany 
ostatecznej listy zadań przeznaczonych do dofinansowania (w przypadku 
ewentualnego wystąpienia oszczędności w Funduszu Dróg Samorządowych  
na 32 pozycjach z listy podstawowej zadań i tym samym zakwalifikowania zadań 
z listy rezerwowej na listę podstawową). 

W związku z przedstawionymi informacjami Pan Naczelnik zaproponował 
rozpoczęcie realizacji tego zadania i ogłoszenie postępowania przetargowego 
w części dotyczącej jezdni i krawężników, ale bez zagrożenia możliwości 
skorzystania z dofinansowania – jeżeli będzie taka szansa.  

Pan Naczelnik poinformował, że wartość projektu oszacowano na kwotę 
2 002 502,00 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 001 251,00 zł. 
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W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok na realizację 
przedmiotowego zadania przewidziano środki finansowe w wysokości 578 tys. zł 
i 500 000,00 zł planowane do pozyskania z Gminy Nowosolna.  

W ramach zabezpieczonej w budżecie kwoty wydatkowano 25 920,00 zł 
na wykonanie usługi wycinki drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1151E. 

 Pan Zbigniew Burzyński przedstawił informacje na temat wykonawcy wyłonionego  
w postępowaniu na bieżące pozimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze 
gminy Andrespol w 2020 roku (VGM Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mazura 18 a). 

Pan Naczelnik poinformował, że po negocjacjach treści umowy, dotyczących  
sytuacji epidemicznej, do wykonawcy tej usługi przesłano 2 egz. jednostronnie 
podpisanej umowy. Nadmienił, że termin pierwszych czynności, które miała 
wykonać firma, polegających na oczyszczeniu studzienek był wyznaczony do dnia  
30 kwietnia 2020 roku. W ramach prac do wykonania było przewidziane również 
m.in.: usuwanie liści w porze jesiennej, wykaszanie trawników i rowów. 

Pan Burzyński poinformował, że w rozmowach telefonicznych kilkukrotnie 
przypominano ww. firmie o konieczności rozpoczęcia prac ze względu na określony 
termin ich realizacji, jednak wykonawca nie przystąpił do wykonania tych robót, 
ani nie odesłał podpisanej umowy.  

W dniu 4 maja 2020 roku do Starostwa wpłynęło pismo wykonawcy, który wskazał,  
że z powodu COVID-19 odstępuje od podpisania umowy. 
W związku z tym wezwano tę firmę do odesłania wszystkich egzemplarzy umowy. 

Pan Naczelnik przypomniał, że w dniu 11 marca 2020 roku w BIP zamieszczono 
zaproszenie do złożenia oferty na usługę bieżącego pozimowego utrzymania  
dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol, a obecnie nadal nie ma wykonawcy 
tego zadania. 

W związku z zaistniałą sytuacją, skonsultowano tę sprawę z radcą prawnym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi, który wskazał możliwość skłonienia wykonawcy 
wyłonionego w postępowaniu (na drodze sądowej) do podpisania umowy. 

Pan Naczelnik dodał, że rozstrzygnięcie sądu zapadłoby w odległym czasie, 
natomiast w tej sytuacji należałoby podjąć działania zmierzające do wyłonienia 
nowego wykonawcy tego zadania. 

Ponadto Pan Burzyński poinformował, że za pośrednictwem wykonawców robót 
budowlanych nawiązał kontakt z firmą, która mogłaby wykonać oczyszczenie  
studni wpustowych i usunąć zalegający piach, w ramach bieżącego pozimowego 
utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol.  
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 Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego na prośbę Pana Starosty  
przedstawiła informacje na temat remontów przeprowadzonych ostatnio 
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w pomieszczeniach na X piętrze zajmowanych 
przez: Wydział EiSS, Wydział RGRiOŚ oraz Referat PPI.  
W ramach prowadzonych prac pomalowano ściany, wymieniono pokrycie 
podłogowe, usunięto zniszczoną boazerię i częściowo wymieniono meble 
w komórkach organizacyjnych. W dalszej kolejności planowane jest odnowienie 
pomieszczeń Wydziału AiB, sekretariatu i pomieszczenia archiwum zakładowego.  

Ponadto w ramach uzupełniania sprzętu informatycznego zakupiono komputery 
dla potrzeb Starostwa. 

 Pani Skarbnik przedstawiła propozycję postanowienia o zarachowaniu wpłat 
dokonanych przez Toya Sp. z o.o. z Łodzi za decyzje o umieszczeniu w pasie 
drogowym urządzeń i infrastruktury. 

 Zaproponowano zaliczenie dokonanych wpłat w następujący sposób: 

– z dnia 20 lutego w wysokości 1 518,71 zł na poczet należności głównej – kwota 
1 516,41 zł, na poczet odsetek – kwota 2,30 zł, 

– z dnia 27 lutego w wysokości 1 828,00 zł na poczet należności głównej – kwota 
1 822,70 zł, na poczet odsetek – kwota 5,30 zł, 

– z dnia 17 marca w wysokości 297,80 zł na poczet należności głównej – kwota 
297,70 zł, na poczet odsetek – kwota 0,10 zł. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag 
w przedmiotowej sprawie i wydał postanowienie o zarachowaniu wpłaty, które 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 Pani Skarbnik przypomniała, że za zgodą Zarządu Powiatu wyrażoną poprzez 
podjęte uchwały, zostały zawarte umowy najmu 2 pomieszczeń: 

– w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach z przeznaczeniem na punkt 
gastronomiczny wraz ze sprzedażą artykułów spożywczych, w terminie od dnia 
2 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 r., 

– w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach z przeznaczeniem na sklepik szkolny 
wraz ze sprzedażą artykułów spożywczych, w terminie od dnia 2 stycznia 2020 r. 
do dnia 29 maja 2020 r. 

Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach na podstawie Rozporządzenia MEN  
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, rozwiązano umowy najmu wskazanych pomieszczeń 
w tych szkołach, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 

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

 Zarząd Powiatu zapoznał się z kandydaturami do Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe za 2019 rok.  
Kandydatury zostaną przedstawione do zaopiniowania przez Powiatową Rady Sportu 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Koluszkach 
w sprawie zmian w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o 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 wymiany oświetlenia sufitowego natynkowego znajdującego się 
w pomieszczeniach biurowych na VIII p. w Wydziale Komunikacji i Transportu. 

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 748/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „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” „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. 

2) Nr 749/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – uchwałę podjęto następującym 
stosunkiem głosów: 
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 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

3) Nr 750/2020 w sprawie wyrażenia zgody na promocję Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego poprzez przyznanie wyróżnień w postaci rzeczowej 
dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez 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 - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

4) Nr 751/2020 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację całkowicie umorzonego 
i zużytego środka trwałego będącego w ewidencji Domu Pomocy Społecznej 
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 X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokół sporządziła J. Skibińska 

Andrzej Opala    …………...………………….. 

Ewa Gładysz    …………...………………….. 

Paweł Pomorski    …………...………………….. 


