Protokół Nr 162/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 28 grudnia 2016 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1.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.
2. Członkowie zarządu przedstawili informacje ze swojej bieżącej działalności.
3. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
4. Pan Starosta K. Habura przedstawił:
informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
5. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 441/16 w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 442/16 zmieniającą uchwałę w
sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Pismo do Urzędu Skarbowego w Pabianicach uzupełniające wniosek o
odroczenie do dnia 30 czerwca 2017 r. terminu do składania ewidencji
zakupów i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT za miesiące od stycznia
do maja 2017 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w pisma oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania załącznika Nr 1 do umowy
rachunku bieżącego z Bankiem PKO BP S.A dot. otwarcia rachunku na
wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2016.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w załącznika Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
6. Pani G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
Pismo Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na
zezłomowanie następujących pojazdów, wobec których sąd orzekł przepadek
na rzecz powiatu pabianickiego: Fiat Cinquecento, nr rej. EPA 63SV,Opel
Astra, nr rej. EL 6291V, Renault Clio, nr rej. EL 61014.
Naprawa w/w pojazdów jest nieopłacalna, a ich wartość znikoma.
Kwota dofinansowania z NFOŚiGW za złomowanie każdego z pojazdów
wynosi 2000 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
7. Pani I. Grenda przedstawiła:
Rozliczenie końcowe kosztów przedsięwzięcia związanego z wykonaniem
zadania pod nazwą: „Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu,
Domu Pomocy
w tym pomników przyrody, na terenie nieruchomości
Społecznej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Bechcice 3” w ramach

dofinansowania ze środków Budżetu Powiatu Pabianickiego na zadania z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w rozliczenie.
Pismo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki dot. prośby o
nieodpłatne przekazanie wyeksploatowanego samochodu FSC – Lublin marki
Żuk A07 będącego własnością DPS w Konstantynowie Łódzkim. Związek
Harcerstwa zadeklarował przejęcie zobowiązań związanych z w/w pojazdem
tj podjęcie decyzji o opłaceniu składek OC lub jego złomowaniu z
przeznaczeniem części do użytkowanego przez siebie samochodu marki Żuk.
Zarząd postanowił wystosować pismo do organizacji pożytku publicznego z
Powiatu Pabianickiego tj. Towarzystwo Brata Alberta, Stowarzyszenia
Abstynentów Granica itp. z zapytaniem o chęć nieodpłatnego przejęcie w/w
samochodu oraz wróci do sprawy w terminie późniejszym.
Aneks Nr 1/2016 do umowy użyczenia z Gminą Miejską Pabianice na
użyczenie zestawu sond niskoenergetycznych ( dot. zmiany w § 1 ust. 2 pkt. 1
i w § 2 ust. 1 umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Panią I. Grendę i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika
Wydziału Infrastruktury Społecznej.
Aneks Nr 2/2015 do umowy użyczenia z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym w Pabianicach na użyczenie sprzętu w postaci Manekina
Resusci Anne Torso Skillguide oraz Zestawu do szkolenia AED ( dot. zmiany
w § 2 ust. 1 umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Panią I. Grendę i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika
Wydziału Infrastruktury Społecznej.
8. Pan Wicestarosta R. Jakubowski przedstawił:
Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 443/16 w sprawie upoważnienia
osób do podpisania umowy pożyczki.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił Pana Wicestarostę
R. Jakubowskiego i Panią I. Grendę do podpisania umowy pożyczki z WFOŚ i
GW w Łodzi na realizację zadania „Przebudowa i termomodernizacja
budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach.
Pismo PODNiDM dot. zabezpieczenia środków finansowych w 2017 r. na
naprawę uszkodzonej elewacji budynku ośrodka związanej z zawilgoceniem
ściany.
Zarząd zapoznał się z w/w pismem oraz postanowił wrócić do sprawy w
terminie późniejszym po oszacowaniu kosztów naprawy uszkodzonej elewacji.
9. Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów przedstawiła:
Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie możliwości
dofinansowania budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich.
Zarząd zapoznał się z w/w pismem oraz podjął decyzję o nie składaniu
wniosku o dofinansowanie ze względu na brak dokumentacji na budowę lub
przebudowę mostu.
10. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
Umowę z Konsorcjum: DSJ Derdzikowski Szczepaniak Adwokacka Spółka
Partnerska, Kancelaria Adwokacka adwokat Dawid Figurski, Kancelaria
Adwokacka adwokat Aleksandra Dziki, Kancelaria Adwokacka adwokat
Patrycja Krzekotowska w Łodzi na świadczenie obsługi prawnej dla Starostwa
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Powiatowego w Pabianicach i powiatowych jednostek organizacyjnych w
okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r, w związku z
przeprowadzonym przez Biuro Zarządu III rozpoznaniem rynku na podstawie
formularza dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000
euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
Umowy z firmą VULCAN Sp. zo.o. z Wrocławia na udostępnienie programu
komputerowego Artykuł30 oraz programu komputerowego Sigma poprzez
platformę systemu vEdukacja.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umów oraz wytypował do ich
podpisania Panią G. Wenne-Błażyńską i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
Umowę z „Fundacją Młodzi Ludziom” z Głuchowa na realizację zadania
publicznego pod nazwą: „ Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2017 r. na terenie Powiatu Pabianickiego”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
11. Pan P. Glapa – kierownik referatu PCZK przedstawił:
Aneks Nr 2/2016 do umowy z Pabianickim Centrum Medycznym Sp.zo.o. w
Pabianicach o świadczenie usług w zakresie stwierdzania zgonu, jego
przyczyn i wystawiania kart zgonu osób, dla których nie można ustalić lekarza
leczącego chorego w ostatniej chorobie. (dot. zmiany treści § 4 ust. 2 umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią I. Grendę.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

………………...

2. Robert Jakubowski

…………………

3. Irena Grenda

…………………

4. Gabriela Wenne – Błażyńska

…………………

Protokołowała:
Magdalena Post - Chodzicka
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