Protokół Nr 193/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 29 maja 2017 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1. Pan M. Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu II przedstawił:
 Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w
najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na przebudowę drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina
Pabianice. Na przetarg wpłynęły 3 oferty. W wyniku aukcji elektronicznej
złożono niżej wymienione oferty cenowe:
1) Zakład Remontowo Drogowy Barbara Wiśniewska z Łodzi na kwotę
2 066 666 zł brutto
2) Konsorcjum firm: Larkbud Sp. z o.o. z Łodzi – lider, PPHU WIM-TRANS
Witold Michalak z Łodzi – partner na kwotę 2 146 900 zł brutto
3) Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. J. z Porszewic na kwotę 2 136 000 zł brutto
Oferta nr 1, 2, 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy
Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym postępowanie zostało
unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z następującej przyczyny: nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
2. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
3. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
4. 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.
5. Pan Wicestarosta R. Jakubowski przedstawił:
 Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy
ul. Lutomierskiej, ozn. w ewidencji 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 dla działek nr: 42/1,
42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7 zakończył się wynikiem negatywnym. Natomiast
nabywcą działki nr 42/4 została Pani D. Łyżwa za cenę 231 190 zł plus podatek
VAT 23 %.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją oraz wytypował do jej podpisania Pana
Wicestarostę R. Jakubowskiego i Panią I. Grendę.

 Zawiadomienie do Pani D. Łyżwy z Konstantynowa Łódzkiego informujące,
że
umowa
sprzedaży
nieruchomości
niezabudowanej,
położonej
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej ozn. jako działka nr 42/4
o pow. 0,3270 ha zostanie podpisana w Kancelarii Notarialnej – notariusza
Piotra Lelentala w Łodzi w dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00. Ponadto
Zarząd Powiatu informuje, że wylicytowana cena w/w przetargu wynosi
231 190 zł plus 23 % podatku VAT tj. 53 173,70 zł, co łącznie daje kwotę
284 363,70 zł. Ponieważ na poczet ceny nabycia została zaliczona kwota
wadium, tj. 22 890 zł, do zapłaty pozostaje kwota 261 473,70 zł. W/w kwotę
należy wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Zarząd zaakceptował treść w/w zawiadomienia oraz wytypował do podpisania
zawiadomienia i aktu notarialnego Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego
i Panią I. Grendę.
 pismo do PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi dot. prośby o przesłanie
operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności gruntu
oraz wartość rynkową budynku stacji transformatorowej w związku ze
sprzedażą prawa własności działki nr 42/11 o pow. 0,0248 ha, położnej
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, stanowiącej własność
Powiatu Pabianickiego.
Zarząd zaakceptował treść w/w pisma oraz wytypował do jego podpisania Pana
Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 74/2017 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zadania „Budowa krytej pływalni
wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego
w Pabianicach”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1
do Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
6. Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów przedstawił:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Uchwałę Nr 70/2017 Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie zaopiniowania
propozycji pozbawienia części drogi nr 5138E zlokalizowanej na działce
nr ewid. 406 obr. Chociszew, gm. Parzęczew na terenie Powiatu Zgierskiego
kategorii drogi powiatowej.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 umowę z firmą WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. J. z Porszewic na
poszerzenie jezdni ul. Leśnej od cmentarza do ul. Sikorskiego wraz z poprawą
stanu nawierzchni ul. Sienkiewicza od nr 45 do kościoła – droga powiatowa
nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń 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 Starotę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
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7. Pani G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
 pismo Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na
zezłomowanie pojazdu Daewoo Lanos nr rej. EL 660GT, wobec którego sąd
orzekł przepadek na rzecz Powiatu Pabianickiego. Pojazd został wyceniony na
kwotę 650 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 pismo II LO w Pabianicach dot. prośby o przyznanie dodatkowych środków
finansowych w wysokości 43 800 zł na sfinansowanie remontu gabinetu
medycznego, biblioteki wraz z zapleczem, pokoju wicedyrektora i księgowej.
Zarząd nie wyraził zgody na powyższe.
 pismo Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych w Łodzi dot. wyrażenia zgody na
bezpłatne udostępnienie Powiatowej Hali Sportowej w dodatkowym dniu tj.
22 listopada 2017 r. w celu przeprowadzenia IX Pucharu Europy Klubowego
Niesłyszących w koszykówce kobiet i mężczyzn. Łódzki Klub Sportowy
Głuchych otrzymał zgodę na nieodpłatne wynajęcie hali w dniach 23-25
listopada 2017 r. Jednak ze względu na dużą ilość meczów nie ma możliwości
ustawienia wszystkich meczów w 3 dni.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 71/2017 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Pabianicach Pani B. Żwańskiej na okres od dnia 1 września 2017 r. do
31 sierpnia 2022 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 72/2017 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
w Pabianicach Pani A. Kulpińskiej - Górskiej na okres od dnia 1 września
2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 73/2017 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej
w Pabianicach Pani G. Wójcik na okres od dnia 1 września 2017 r. do
31 sierpnia 2022 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 umowę z Gminą Lutomiersk na udzielenie powiatowi pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wynagrodzenia głównego konsultanta zatrudnionego w
PODNiDM w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią I Grendę i Panią G. Wenne – Błażyńską.
 Porozumienie z Miastem Łódź na powierzenie Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z
Wadami Rozwojowymi w Łodzi realizacji zadania polegającego na wydawaniu
orzeczeń: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie
indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla
dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz
dzieci z autyzmem z terenu powiatu oraz na świadczeniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
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Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w porozumienia oraz wytypował
do jego podpisania Panią I. Grendę i Panią G. Wenne – Błażyńską.
8. Pani I. Grenda przedstawiła:
 pismo Gminnego Klubu Sportowego GKS Ksawerów dot. prośby
o współorganizację turnieju piłki nożnej w dniu 11.06.2017 r. oraz ufundowanie
nagród dla najlepszych drużyn oraz zawodników.
Zarząd wyraził zgodę na współorganizację w/w imprezy oraz ufundowanie
3 pucharów i 3 nagród.
 pismo PCPR w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie
Fundacji Wsparcia Psychospołecznego sali w okresie od 13 czerwca
2017 r. do 12 grudnia 2017 r. w celu prowadzenia działań pomocowych.
Działania będą kierowane do mieszkańców powiatu pabianickiego z zakresu
specjalistycznego poradnictwa i terapii dla osób w trudnych sytuacjach
życiowych oraz działań doradczo – terapeutycznych dla osób
współuzależnionych. Proponowana stawka za wynajem sali wynosi 11,25 zł
brutto za godzinę.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem sali na w/w warunkach.
 pismo Rzymskokatolickiej Parafii NMP Różańcowej w Pabianicach dot.
udzielenia wsparcia finansowego wyjazdu grupy AA „Przystań” działającej
przy parafii na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe, które odbędzie
się w dniach 29-30.07.2017 r. w Licheniu.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie na ten cel kwoty
w wysokości 500 zł brutto.
 pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowie dot. prośby o udzielenie
wsparcia finansowego w wysokości 8 700 zł z przeznaczeniem na
zakup przecinarki do stali i betonu STHIL TS 420 i Pilarki Ratowniczej STHIL
MS 461 R50.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 prosi o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty w wysokości 4 000 zł brutto
na organizację XI Powiatowego Biegu Ulicznego im. Jadwigi Wajsówny, który
odbędzie się w dniu 04.06.2017 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
9. Pani A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
 w związku z I przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, ozn. jako działki
nr 42/1, nr 42//2, nr 42/3, 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7, stanowiącej własność
Powiatu Pabianickiego rozstrzygniętym wynikiem negatywnym dla działek
nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, nr 42/6, nr 42/7 wnosi o obniżenie o 10 % ceny
wywoławczej dla każdej z w/w działek w II przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
10. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na bezczynność
Wojewody Łódzkiego w przedmiocie umorzenia należności Skarbu Państwa z
tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przez Pabianickie
Zakłady Przemysłu Bawełnianego „PAMOTEX” S.A. w wysokości 764 826,35 zł.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w skargi oraz wytypował do jej
podpisania Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego i Panią I. Grendę.
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 Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie nie zgłaszania
zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego o
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pabianickiego za 2016 rok.
Zarząd zapoznał się z w/w uchwałą.
 pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. prośby o uruchomienie zaliczkowo
środków powiatu na poczet subwencji oświatowej za miesiąc czerwiec 2017 r.
w wysokości 12 405,91 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę 75 %
odpisu na ZFŚS w miesiącu maju, płatnego do 31.05.2017 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
11. Pan J. Małkus – Inspektor Kontroli Wewnętrznej przedstawił:
 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Pabianicach w zakresie: sprawdzenia poniesionych w latach
2014-2016 wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli,
wynagrodzeniami pracowników nie będących nauczycielami; dochodów
jednostki w latach 2014-2016, w tym egzekucja należności; sprawdzenia
rzetelności prowadzenia ewidencji księgowej z dokumentacją księgową
i sprawozdawczością, poprawności dokonywania wydatków, terminowości
i poprawności regulowania zobowiązań, kontroli dowodów księgowych.
W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono uchybień.
Zarząd zapoznał się z w/w protokołem.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

…………………………

2. Robert Jakubowski

………………………...

3. Irena Grenda

………………………...

4. Gabriela Wenne – Błażyńska ………………………...

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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