Protokół Nr 287/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 27 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.
 Wyniki postępowania przetargowego na „Remont drogi powiatowej nr 4911 E
w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja). Na przetarg
wpłynęło 5 ofert:
1) KRAL Sp.zo.o. z Łodzi – cena oferty 698.927,35 zł brutto
2) Zakład Remontowo Drogowy Sp.zo.o.Sp.k z Łodzi – cena oferty
798.890,09 zł brutto
3) WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp.J. z Pabianic – cena oferty 797.193,75
zł brutto.
4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.zo.o. z Piotrkowa
Trybunalskiego – cena oferty 712.308,09 zł brutto.
5) Larkbud Sp.zo.o. z Łodzi – cena oferty 707.302,28 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KRAL Sp.zo.o. z Łodzi za cenę
698.927, 35 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.
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.
3. Członkowie zarządu przedstawili informacje ze swojej bieżącej działalności.
4. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
5.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.
6.Pan Wicestarosta R. Jakubowski przedstawił:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Zezwolenie informujące o wyrażeniu przez Zarząd Powiatu Pabianickiego
zgody na wykreślenie w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości
położonej w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-3 przy ul. Lutomierskiej 102,
dz. nr 44/2 i 44/4 o pow. 0,0866 ha hipoteki umownej w kwocie 55 541,81 zł
wpisanej na rzecz Powiatu Pabianickiego w celu zabezpieczenia pozostałej
części ceny za nabytą działkę nr 44/2 wraz z należnym oprocentowaniem od
niespłaconej części ceny. Należność przypadająca Powiatowi Pabianickiemu

z tytułu wyżej wymienionego obciążenia została uregulowana wraz z
należnym oprocentowaniem.
Zarząd zaakceptował treść w/w zezwolenia oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
 Pismo do ZEC Sp.zo.o. z Pabianic informujące o wyrażeniu przez Zarząd
Powiatu Pabianickiego zgody na dysponowanie na cele budowlane
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Pabianickiego położonymi
w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 29, obrębie P-8, dz. nr 469/2, nr 469/3,
nr 469/4, nr 469/5 oraz ul. Partyzanckiej 56, obrębie P-8, dz. nr 258 w związku
z budową odcinka sieci cieplnej.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w pisma oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
7. Pani G. Wenne-Błażyńska przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 146/2018 w sprawie powierzenia
stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim Pani Abigail Kenar na okres od
dnia 28 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 147/2018 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Konstantynowie Łódzkim Pani Monice Piechulskiej- Wołosz na okres od dnia
1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Umowę użyczenia z Gminą Konstantynów Łódzki na bezpłatne użyczenie
Powiatowi Pabianickiemu części nieruchomości zabudowanej położonej w
Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75 (pomieszczenia na drugim
piętrze budynku) na okres od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia
2019 roku w celu prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią I. Grendę i Panią G. Wenne-Błażyńską.
8. Pani I. Grenda przedstawiła:
 Umowę ze Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan z
Pabianic na świadczenie usługi promocyjnej na rzecz Powiatu Pabianickiego
w dniu 01.09.2018 r. podczas „V Pabianickiej Senioriady i Parady Seniorów”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią I. Grendę
i Panią G. Wenne-Błażyńską.
 Pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wyrażenia
zgody na zawarcie aneksu do umowy Nr 52/2018 z dnia 27.04.2018 r. z
Agencją Cezar Piotrkowicz Sp.J z Mińska Mazowieckiego na „Opracowanie
uproszczonych planów urządzania lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz aneksu
do uproszczonego planu urządzania lasu” przesuwającego termin realizacji
w/w zamówienia z dnia 30.08.2018 r. na dzień 05.11.2018 r. W dniu
22.08.2018 r. Agencja Cezar złożyła pismo z prośbą o przesunięcie terminu
realizacji w/w zadania ze względu na awarię systemów komputerowych
uniemożliwiającą przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do
wykonania zamówienia oraz ustalonym przez gminę Lutomiersk okresem
wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu od 27 sierpnia do
26 października 2018 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z Agencją
Cezar Piotrkowicz Sp.J z Mińska Mazowieckiego oraz wytypował do jego
podpisania Panią I. Grendę i Panią I. Rzempowską – Naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
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9. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 144/2018 w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 145/2018 zmieniającą uchwałę w
sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2018
roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w informację.
 Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I
półrocze 2018 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w informację.
 Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata
2018 – 2025 (dot. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego
pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku przy ulicy Św. Jana
33”, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 10 000 zł).
Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do w/w projektu uchwały i skierował
ją do Biura Rady.
 Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok (dot. wprowadzenia
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego. Ponadto dot. przeznaczenia kwoty
4 000 zł na uiszczenie opłaty przyłączeniowej do miejskiej sieci cieplnej
budynku przy ul. Św.Jana 33).
Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do w/w projektu uchwały i skierował
ją do Biura Rady.
10. Zarząd jednogłośnie upoważnił:
1) Panią Abigail Kenar – pełniącą obowiązki Dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim od dnia 28 sierpnia 2018 r do
31 sierpnia 2018 r.,
2) Panią Monikę Piechulską – Wołosz – Dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim
3)
Pana Mariusza Wielebskiego – Dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Pabianicach
do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pabianickiego związanych z
prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
11. Zarząd przyznał nagrody sportowe w kwocie po 1000 zł dla II LO w Pabianicach i
ZS Nr 2 w Pabianicach za uzyskanie najwyższych wyników w licealiadzie
sportowej.
12. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 Pismo Komisji Likwidacyjnej dot. wyrażenia zgody na likwidację i skreślenie z
ewidencji ksiąg inwentarzowych wyposażenia, które nie nadaje się do
dalszego użytku ze względu na stopień zniszczenia, t.j: piła STIHL, szlifierka
oscylacyjna, młotowiertarka SDS, wentylator, 4 telefony komórkowe, 4 czajniki
bezprzewodowe, 5 krzeseł, 5 krzeseł obrotowych, 1 fotel, 2 osuszacze,
2 lampki biurowe, 2 niszczarki, 2 kalkulatory, torba pocztowa.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
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13. Pan J.Chojecki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił:
 Pismo Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na rozłożenie
na 25 rat kwoty 10270,76 zł z tytułu kosztów powstałych w następstwie
usunięcia z drogi powiatowej pojazdu marki Renault Clio o nr rej. EL 61014.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Habura

………………..

2. Robert Jakubowski

………………..

3. Irena Grenda

………………...

4. Gabriela Wenne - Błażyńska

………………..

Protokołowała:
Magdalena Post - Chodzicka
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