Protokół Nr 131/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 22 sierpnia 2016 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1.Pan M. Somorowski – inspektor w Biurze Zarządu przedstawił:
informacje z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w
najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
wyniki postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Remont drogi
powiatowej nr 3304E – ul. Wileńska w Pabianicach (rekonstrukcja)”. Na
przetarg wpłynęły 2 oferty:
1) Zakład Remontowo – Drogowy Barbara Wiśniewska z Łodzi – cena oferty
173 600,32 zł brutto,
2) Włodan Andrzej Włodarczyk sp.j z Porszewic – cena oferty 155 959,41 zł
brutto.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy Włodan Andrzej Włodarczyk z
Porszewic na kwotę 155 959,41 zł brutto.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z w/w firmą.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umowy z w/w firmą Pana
Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
Informację o unieważnieniu przetargu na „Wykonanie ścieżki rowerowej na
drodze powiatowej nr 3304 E – ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina
Miejska Pabianice”. Na przetarg wpłynęła 1 oferta. Cena oferty przekracza
kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
2.Pani A. Brożyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
Informację na temat trwałości projektów unijnych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
3. Członkowie zarządu przedstawili informacje ze swojej bieżącej działalności.
4. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
5. Pan Starosta K. Habura przedstawił:
informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
6. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Umowę z firmą Crido Taxand Sp. z o.o. z Warszawy na świadczenie usług
doradztwa w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją
rozliczeń VAT oraz wdrożeniem prewspółczynnika VAT.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za lipiec 2016 r.
Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.

7. Pani G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
Pismo MUKS „Włókniarz” Pabianice dot. prośby o udostępnienie w okresie
1.10.2016 – 31.03.2017 r.
Powiatowej Hali Sportowej
na treningi
najmłodszych grup piłkarskich roczników 2003-2010 w terminach od
poniedziałku do piątku w godz. 17:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 11:00 –
16:00.
Zarząd postanowił udzielić informacji, że nie ma możliwości udostępnienia hali
powiatowej w w/w terminach ze względu na brak wolnych terminów.
8. Pani I. Grenda przedstawiła:
Pismo PCPR dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Fundacji
Wsparcia Psychospołecznego gabinetu pozwalającego na prowadzenie w
2016 r. działań pomocowych na rzecz osób z problemami onkologicznymi pod
hasłem „Nie poddam się nowotworowi”.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
Rozliczenia końcowe kosztów przedsięwzięć związanych z wykonaniem
zadań pod nazwą:
1) Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy
Lutomiersk”,
2) Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia –
zakup zestawu ratownictwa drogowo – chemicznego dla Gminy
Konstantynów Łódzki”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w rozliczenia.
9. Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa Pani I. Rzempowskiej –
Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do
reprezentowania Powiatu Pabianickiego i podejmowania uchwał na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki zo.o. Eko-Region w dniu 25
sierpnia 2016 roku.
10. Pan Wicestarosta R. Jakubowski przedstawił:
Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
Informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy
ul. Lutomierskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 42/1 o pow.
0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, nr 42/3 o pow. 0,3270 ha, nr 42/4 o pow.
0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha, nr 42/6 o pow. 0, 3270 ha, nr 42/7 o
pow. 0,3270 ha, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego. Przetarg
zakończył się wynikiem negatywnym.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją oraz wytypował do jej podpisania Pana
Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
11. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy przedstawił:
Umowę z Zakładem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „GASTOL” Michał
Gabara z Pabianic na wykonanie robót polegających na „Osuszeniu
fundamentów budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i
Doradztwa Metodycznego w Pabianicach wraz z remontem pomieszczenia
biurowego”, w związku z przeprowadzonym przez Wydział Inwestycji i
Funduszy rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego
udzielenie zamówienia o wartości do 30. 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Wicestarostę
R. Jakubowskiego i Panią G. Wenne-Błażyńską.
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12. Pani P.Sobczyk – Młodszy referent w Biurze Zarządu Powiatu przedstawiła:
Aneks do umowy nr 133/15 z dnia 21.12.2015 r. z Zakładem Ochrony Mienia
Spółka zo.o. z Pabianic na monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu
alarmowego drogą radiową oraz podejmowania stosownych do okoliczności
interwencji w obiekcie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia
(dot. zmiany w § 1 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 i 2)
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania aneksu do w/w umowy Pana
Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

………………...

2. Robert Jakubowski

…………………

3. Irena Grenda

…………………

4. Gabriela Wenne – Błażyńska

…………………

Protokołowała:
Magdalena Post - Chodzicka
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