Protokół Nr 286/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 20 sierpnia 2018 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1. Pan M. Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu przedstawił:
 Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w
najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 140/2018 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Magdalenie Werstak pełniącej obowiązki Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach do składania oświadczeń woli w
sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Pabianicach .
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 141/2018 zmieniającą uchwałę w
sprawie upoważnienia osób do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w
zakresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 142/2018 zmieniającą uchwałę w
sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy o dofinansowanie oraz
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w
zakresie realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie pabianickim (nr I – VI) w ramach Priorytetu inwestycyjnego
8ii Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 143/2018 zmieniającą uchwałę w
sprawie upoważnienia osób do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w
zakresie realizacji projektu pn. „Siła biznesu – dotacje na start firmy”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
2. Członkowie zarządu przedstawili informacje ze swojej bieżącej działalności.
3. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
4.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.
 Aneks Nr 2/2018 do umowy Nr 38/2018 z dnia 30.03.2018 r. z Zakładem
Remontowo Drogowym Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółką
Komandytową z Łodzi na wykonanie robót budowlanych obejmujących
„Przebudowę drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana
Pawła II i Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina
Ksawerów ( w ramach zadania przebudowa ul. Wschodniej od km 0 +440 do
km 0+700) w zakresie robót drogowych i w zakresie sieci kanalizacji
deszczowej od km 0 +440 do km 0+700, która obejmuje wykonanie ZLEWNI

NR 2 (odbiornik - rów) (dot. zmiany w §4 ust.1 pkt 3 oraz §14 ust. 2 pkt 1 w/w
umowy ).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
5.Pan Wicestarosta R. Jakubowski przedstawił:
 Umowę z firmą SEDNO IWONA STĘPIEŃ z Pabianic na wykonanie opinii w
formie operatu szacunkowego dla nieruchomości zabudowanej położonej w
Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 127, obręb P-15, dz. nr 462 o powierzchni
0,5317 ha, której właścicielem jest Gmina Miejska Pabianice, a użytkownikiem
wieczystym Skarb Państwa.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy
ul. Lutomierskiej, obręb K-3, 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
42/5 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.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w ogłoszenia oraz wytypował do
jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę
R. Jakubowskiego.
6. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy przedstawił:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Umowę z firmą PPHU Budownictwo Ogólne Marian Wdowiak z Pabianic na
wykonanie robót polegających na:
1) Pracach remontowo-budowlanych, adaptacji pomieszczenia po byłej
kotłowni na salę gimnastyczną w I LO w Pabianicach
2) Remoncie siłowni w ZS Nr 3 w Pabianicach,
w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w
szkołach Powiatu Pabianickiego” 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 Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
 Umowę z firmą HES Spółka Cywilna Wyrób Urządzeń SportowoRekreacyjnych Rehabilitacyjnych i Siłowych z Wrocławia na dostarczenie
Atlasu pięciostanowiskowego - model A21 SK na siłownię ZS Nr 3 w
Pabianicach w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego” 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 Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
7. Pani L. Forysiak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania przedstawiła:
 Po konsultacjach społecznych Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki
Zarząd jednogłośnie przyjął projekt w/w uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Pismo
Łódzkiego
Wojewódzkiego
Związku
Badmintona
ŁWZBad
dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Powiatowej Hali Sportowej
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w Pabianicach w terminie 22-23.09.2018 r. w związku z organizacją przez
ŁWZBad Turnieju Badminton dla Wszystkich (turniej amatorski, turniej
parabadmintona , turniej dla dzieci).
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
8. Pani I. Grenda przedstawiła:
 Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi dot. przesłania informacji nt. znaczących zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji w 2019 roku przy
współudziale środków Funduszu.
Zarząd zapoznał się z w/w pismem.
9. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2018 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2015.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S z wykonania planu dochodów i wydatków
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
31 lipca 2018 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w sprawozdania.
 Pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. wyrażenia zgody na uruchomienie
zaliczkowo środków finansowych na poczet subwencji oświatowej za miesiąc
wrzesień 2018.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
10. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 Umowę z firmą KONTAKT iT Adam Świątkowski z Elbląga na świadczenie
usługi udostępniania i utrzymywania serwera aplikacji Elektroniczna Lista
Obecności.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
11. Pan J. Małkus – Inspektor Kontroli Wewnętrznej przedstawił:
 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Administracyjnym do Obsługi
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach w zakresie
realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej w styczniu 2017
roku dot. podjęcia działań zmierzających do umorzenia nieściągalnych
należności z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach.
Zarząd zapoznał się z w/w protokołem.
12. Pani M. Twardy – Kierownik Biura Rady przedstawiła:
 Umowę zlecenie z firmą Rafał Budzisz Szkolenia Profesjonalne z Łodzi na
przygotowanie nowego projektu Statutu Powiatu Pabianickiego z
uwzględnieniem zmian pod względem zgodności z przepisami powszechnie
obowiązującymi oraz przeprowadzenie szkolenia dla członków Komisji
Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Pabianickiego poświęconego
omówieniu projektu nowego statutu.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego i Panią M. Twardy –
Kierownika Biura Rady.
13. Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa:
1) Pani Agnieszce Kulpińskiej – Górskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3
im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach,
2) Panu Henrykowi Kucharskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2
im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
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3) Panu Pawłowi Szałeckiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana
Kilińskiego w Pabianicach
do
samodzielnego
reprezentowania
Organu
Prowadzącego
(Powiatu
Pabianickiego) we wszystkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w
Warszawie dot. uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu
Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Habura

………………..

2. Robert Jakubowski

………………..

3. Irena Grenda

………………...

Protokołowała:
Magdalena Post - Chodzicka
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