Protokół Nr 229/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 27 listopada 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.
 wyniki postępowania przetargowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk oraz zimowe
utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów
Gminy Dobroń i Gminy Dłutów na część 3.
Na przetarg wpłynęła jedna oferta firmy „SZADEK” D. Szadkowski z Łodzi za
cenę 158 517 zł brutto.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z w/w firmą.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
 Informację o unieważnieniu postępowania na „Termomodernizację budynku
przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach”. Na przetarg nie złożono żadnej
oferty.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
2. Pani I. Grenda przedstawiła:
 pismo pracowników Działu Opiekuńczo – Socjalnego DPS w Konstantynowie
Łódzkim dot. prośby o wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 500 zł
brutto pracownikom tego Działu, niezależnie od ustalonej podwyżki.
Zarząd podtrzymał swoją decyzję podjętą na spotkaniu z przedstawicielami
DPS w listopadzie.
 pismo Prezydenta Miasta Pabianic dot. prośby o partycypowanie w kosztach
finansowych potrzebnych do przeprowadzenia remontów i inwestycji
w PCM Sp. z o.o.
Zarząd po uchwaleniu budżetu na 2018 r. rozważy możliwość partycypowania
w kosztach remontów i inwestycji w PCM Sp. z o.o.
 umowę ze STUDIO MINI FORMA M. Kubiaczyk – Cygan z Pabianic
o przeniesienie praw autorskich na Powiat Pabianicki do grafiki ujętej w folderze
Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią I. Grendę.
 w związku z przeprowadzonym przez Wydział Infrastruktury Społecznej
rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie
zamówienia o wartości do 30 000 euro umowy na wykonanie materiałów
promocyjnych z:
1) Agencją Reklamową KJM Krówczyński Rafał z Leszna
2) RESPO s.c. Michał Tomczewski, Piotr Mikołajczak, Tomasz Jurga z Kościan

Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umów Panią I. Grendę
i Panią G. Wenne – Błażyńską.
 pismo WTZ w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na zwiększenie liczby
uczestników WTZ z 35 osób na 40 osób.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
3. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. prośby o uruchomienie zaliczkowo
środków powiatu na poczet subwencji oświatowej za miesiąc grudzień 2017 r.
kwocie 317 601,05 zł na wypłatę wynagrodzeń Administracji i Obsługi za
miesiąc listopad, płatną do 28.11.2017 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 pismo DPS w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na wypłatę wynagrodzeń za
miesiąc grudzień 2017 r w dniu 22.12.2017 r. i przekazanie środków zgodnie
z zapotrzebowaniem z dnia 24.11.2017 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 Informację Nr 15/2017 o przyjęciu dokonanych zmian na dzień 15.11.2017,
16.11.2017, 21.11.2017 i 23.11.2017 w planie wydatków bieżących jednostek
organizacyjnych Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w informację.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 196/2017 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 197/2017 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 pismo Wydziału Finansowego dot. podjęcia decyzji w sprawie podwójnie
złożonego pozwu do sądu z tytułu zaległości firmy P.&B. w opłacie za
użytkowanie wieczyste za 2015 rok, a co się z tym wiąże dodatkowych kosztów,
które powstały po stronie Skarbu Państwa – Starosty Pabianickiego. Pierwszy
pozew został złożony w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
w dniu 12.11.2015 r. przez Panią E. Stawińską pomimo braku jakiejkolwiek
dyspozycji z Wydziału Finansowego. Drugi pozew w tej samej sprawie został
złożony w Sądzie Rejonowym w Pabianicach w dniu 25.01.2016 r. przez Panią
adwokat P. Krzekotowską, na polecenie Wydziału Finansowego.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o wystosowaniu wezwania do Kancelarii
Prawnej o zwrot poniesionych kosztów.
4. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
5. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
6. 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.
 prosi o wytypowanie osób do podpisania wniosku złożonego za pomocą CAS
o dotacje na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanego
w szkole
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w wniosku Pana Wicestarostę
R. Jakubowskiego i Panią I. Grendę.
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7. Pani G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
 pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. wytypowanie trzech przedstawicieli
organu prowadzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
PODNiDM w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie wytypował do składu w/w komisji: Panią G. Wenne –
Błażyńską – Przewodnicząca, Pani I. Grenda – członek, Pani L. Forysiak –
członek.
 pismo ZSS Nr 5 w Pabianicach dot. prośby o przyznanie środków finansowych
w wysokości 2 769,96 zł brutto na naprawę dachu w szkole.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie w/w środków z rezerwy
oświatowej.
8. Pan Z. Merdała – Audytor Wewnętrzny przedstawił:
 Plan Audytu Wewnętrznego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w plan.
9. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 188/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 pismo BZ II dot. wyrażenia zgody na odstąpienie od stosowania zasad
postępowania określonego w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 671/14
z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości
szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000
euro w przypadku zamówienia w EMPIK kart podarunkowych dla dzieci
w ramach paczek świątecznych finansowanych ze środków ZFŚS. Zapytania
ofertowe zostały wysłane do dwóch firm: EPIK i SMYK. Otrzymane oferty są
porównywalne, a cena zakupu jest taka sama w obu przypadkach. Jednak
oferta produktowa EMPIK jest atrakcyjniejsza.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania zasad
określonych w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 671/14 i zakup kart
podarunkowych w EMPIK.
10. Pani A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła:
 Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy z Panią K. Bartoszek na
wykonywanie prac geodezyjnych.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w porozumienia oraz wytypował do
jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią I. Grendę.
 umowę z Panią B. Flaherty z Koluszek na sporządzenie dwóch opinii w formie
operatu szacunkowego w związku z przeprowadzonym przez Wydział
Gospodarki Nieruchomościami 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 Panią I. Grendę.
11. Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów przedstawiła:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Wyrok Sądu Rejonowego w Łasku o zadośćuczynienie i odszkodowanie
z tytułu szkody powstałej na drodze powiatowej nr 4912E w Ldzaniu przed
mostem. W/w wyrokiem Sąd zasądził od Powiatu Pabianickiego na rzecz
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powoda G. M.: kwotę 60 000 zł wraz z odsetkami tytułem zadośćuczynienia,
kwotę 5 453 zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania oraz kwotę 3 617 zł
tytułem zwrotu kosztów procesu. Ponadto Sąd nakazał pobrać na rzecz
Powiatu Pabianickiego kwotę 1 050 zł tytułem zwrotu kosztów związanych z
wynagrodzeniem biegłego.
W związku z powyższym Pani J. Nowicka prosi o podjęcie decyzji w sprawie
złożenia apelacji od w/w wyroku.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o złożeniu apelacji od w/w wyroku.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...………………………

2. Irena Grenda

………………………...

3. Gabriela Wenne – Błażyńska ………………………...
Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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