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PROTOKÓŁ NR 95/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

które odbyło się w dniu 27 lipca 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 94/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów 
finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych 
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 
(dotyczy jednostek: PCPR, SOSW). 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu 
z prośbą o dokonanie zmiany planu finansowego na rok 2020 realizowanego  
przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie zadań własnych i realizowanych 
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie 
dochodów oraz dokonanie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2020 po stronie wydatków realizowanych przez: 
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1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych i realizowanych 
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 

2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w zakresie zadań 
własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów 
rolnych; 

2) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 

3) Działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii; 

4) Działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe; 

5) Działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, rozdziału 
85295 Pozostała działalność; 

6) Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, rozdziału 85495 Pozostała działalność; 

7) Działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, rozdziału Działalność 
placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Zmiany po stronie dochodów i wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały  
Nr XXI/210/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 lipca 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020. 
 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym na rok 2020 realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w zakresie 
zadań własnych po stronie wydatków. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: 

1) Działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe; 

2) Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała 
działalność. 



3 

 

Zmiany po stronie wydatków zostają dokonane na podstawie Uchwały Nr XXI/211/2020 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 4 do protokołu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji 
wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik przypomniała, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału, podaje do publicznej wiadomości kwartalną 
informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę 
deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności 
budżetowych, o których mowa w art 60. 

Dochody po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach ustalone 
w wysokości 72 526 320,60 zł zostały wykonane na kwotę 38 098 932,41, co stanowi 
52,53 % planu, w tym: 
– dochody bieżące ustalone w wysokości 70 244 984,63 zł zostały zrealizowane  

na kwotę 37 369 769,22 zł (53,20 % planu), 
– dochody majątkowe ustalone w wysokości 2 281 335,97 zł zostały zrealizowane 

na kwotę 729 163,19 zł (31,96 % planu). 

Przychody na dzień 30 czerwca 2020 roku ustalone w wysokości 125 000,00 zł 
zostały zrealizowane na kwotę 10 712 643,75 zł. 

Wydatki po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku ustalone na kwotę 72 579 212,60 zł 
zostały wykonane w wysokości 29 339 277,55 zł, co stanowi 40,42 % planu, w tym: 
– wydatki bieżące ustalone na kwotę 64 040 560,72 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 29 035 042,45 zł, co stanowi 45,34 % planu, 
– wydatki majątkowe ustalone na kwotę 8 538 651,88 zł zostały zrealizowane 

w wysokości 304 235,10 zł, co stanowi 3,56 % planu. 

Rozchody zaplanowane na kwotę 72 108,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 
36 054,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w II kwartale 2020 roku nie udzielono umorzeń 
niepodatkowych należności budżetowych, w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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 Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął informację 
o wykonaniu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za II kwartał 2020 r.  
oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 
w II kwartale 2020 roku. 

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

Informacje, o których mowa zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału przypomniał, że w prowadzonym 
postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania  
z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”, do upływu terminu na składanie ofert  
tj. do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 10:00, wyznaczonego przez zamawiającego  
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
zostało złożonych 6 następujących ofert z kwotami brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia: 

1) Oferta nr 1: KRAL sp. z o.o. 90-643 Łódź, ul. gen. L. Żeligowskiego 32/34,  
cena: 2 371 994,40 zł; 

2) Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" sp. z o.o.  
97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 3, cena: 2 093 290,54 zł; 

3) Oferta nr 3: Larkbud sp. z o.o., 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 173 lok. 500,  
cena: 1 944 276,63 zł; 

4) Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Drogowa – Mostowych Sp. z o.o.  
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Południowa 17/19, cena: 1 797 636,16 zł; 

5) Oferta nr 5: Zakład Remontowo Drogowy sp. z o.o. Sp. k. 90-361 Łódź, 
ul. Piotrkowska 276 bud. A, cena: 1 977 622,01 zł; 

6) Oferta nr 6: Instyle Dorota Danielczyk Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77,  
95-020 Andrespol, cena 1 820 494,76 zł. 

Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zamówienia w terminie 90 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi  
o 24 miesiące oraz zaakceptowali warunki płatności zawarte w ofercie: w terminie  
do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem 
odbioru. 
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Pan Naczelnik poinformował, że jeden z oferentów: Instyle Dorota Danielczyk  
Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol, dokonał wpłaty wadium, która została 
uznana na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia po wyznaczonym terminie. 

Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  ….. wadium nie zostało wniesione lub zostało 
wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium”, 
a ponadto zgodnie z art. 45 ust. 3 ww. ustawy „wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert”. 

W omawianym przypadku wadium wniesione przez ww. wykonawcę zostało złożone 
po upływie terminu na składanie ofert który był wyznaczony przez zamawiającego, 
tj. do dnia 20 lipca 2020 roku do godziny 10:00, zatem zachodzą przesłanki  
do odrzucenia ww. oferty. 

Szczegółowe informacje zostały zawarte we wniosku skierowanym do Zarządu Powiatu, 
którego kopia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu odrzucił ofertę 
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi”. 

Zarząd Powiatu podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce”. 

 (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 r., dla zadania 
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce” 
przedstawił wniosek o zatwierdzenie: 

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

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

3) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr2927E na odcinku 
Pałczew – Wardzyn, polegająca na wykonaniu poszerzenia istniejącej jezdni 
z wykonaniem poboczy i budową odcinka ścieku korytkowego. 

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

Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 15 listopada 2020 roku. 

Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej i zdolności zawodowej, które zostaną uznane za spełnione, jeżeli: 

a) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat  
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  
jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy roboty obejmujące wykonanie 
nawierzchni bitumicznych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

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

W postępowaniu określono wysokość wadium w kwocie 3 000,00 zł. 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 13 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00. 

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

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

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany planów finansowych i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego  
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”. 

 (referował p. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ) 
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Pan Zbigniew Burzyński w imieniu komisji przetargowej poinformował, że w ramach 
postępowania pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E 
w gminie Nowosolna” zostały złożone 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą ofertę 
przedstawił wykonawca: Instyle Dorota Danielczyk Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77,  
95-020 Andrespol. 

Wykonawca zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 737 646,99 zł 
(kwota brutto), w terminie 100 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, 
wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące oraz zaakceptował warunki 
płatności zawarte w ofercie: w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru. 

W związku z tym w imieniu Komisji przetargowej Pan Burzyński przedstawił wniosek 
o dokonanie wyboru oferty tego wykonawcy dla realizacji przedmiotowego zadania. 

Kopia wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe 
zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi  
załącznik nr 11 do protokołu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie  
finansowym jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 
zadań własnych na rok 2020. 

 (referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu) 

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie 
finansowym Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód na rok 2020 po stronie 
wydatków w zakresie zadań własnych. 

Proponowane zmiany dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej: Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 
85333 Powiatowe urzędy pracy. 

Zmiany w planie finansowym zostają dokonane na podstawie wniosku złożonego przez 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu zatwierdził 
szczegółowe zmiany w planie finansowym i podjął w tej sprawie uchwałę, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
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11. Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Dyskutowano na temat realizacji inwestycji na drogach powiatowych. 

 Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przedstawiła pismo 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, dotyczące: 

1) rejestracji osób bezrobotnych od 1 lipca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. 
Ogółem: 148 osób, w tym Koluszki: 45 osób, z prawem do zasiłku: 47 osób. 
Łączny stan osób bezrobotnych na dzień 24 lipca 2020 r. wynosił 2148, w tym 
Koluszki: 845, pozostałe gminy: 1303, z prawem do zasiłku 345 osób; 

2) złożenia w ZUS przez 101 osób wniosków o przyznanie prawa do zasiłku 
solidarnościowego; 

3) złożonej przez pracodawców informacji o przedłużeniu dla 18 osób legalnej 
pracy cudzoziemca; 

4) wniosków na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oraz organizacji 
pozarządowych – wpłynęły 4525 wnioski i podpisano 4110 umów na łączną 
kwotę 20 545 300,00 zł; 

5) wniosków na nabór o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników (wpłynęło 520 wniosków, podpisano 464 
umowy na kwotę 2 274 480,00 zł; 

6) naboru na pozostałe formy pomocowe; 

7) realizacji przez Urząd wniosków złożonych przed stanem epidemii, 
a dotyczących staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej; 

8) raportów do MRPIPS przesyłanych codziennie za pośrednictwem specjalnie 
stworzonej do tego platformy internetowej. 

  Szczegółowe informacje zostały zawarte w piśmie PUP Łódź – Wschód, które 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

 Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały: 

1) Nr 870/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w zakresie zadań własnych i realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (dotyczy jednostek: 
PCPR, SOSW) – 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 871/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2020 – 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. 

3) Nr 872/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających 
z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 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. 
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4) Nr 873/2020 w sprawie odrzucenia oferty w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E 
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi” – 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. 

5) Nr 874/2020 w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia 
o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce” 

 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 
 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „przeciw” „wstrzymuję się” 

Andrzej Opala – Starosta X   

Ewa Gładysz – Wicestarosta X   

Paweł Pomorski – Członek Zarządu X   

Marta Stasiak – Członek Zarządu - - - 

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu - - - 

 3 głosy „za”, 2 osoby nieobecne. 

6) Nr 875/2020 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” – uchwałę podjęto 
następującym stosunkiem głosów: 

 

 Imię i nazwisko 
Oddany głos 

„za” „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. 

7) Nr 876/2020 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian w planie finansowym 
jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań 
własnych na rok 2020 (dotyczy jednostki: PUP Łódź – Wschód) – uchwałę podjęto 
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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    …………...………………….. 


