Protokół Nr 285/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 10 sierpnia 2018 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1. Pani A. Rutkowska – Kierownik w Referacie Kancelaria Starosty przedstawiła:
 Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w
najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 pismo firmy DOM-LUX Usługi Remontowo – Budowlane Aranżacja Wnętrz
z Koluszek dot. prośby o przesunięcie terminu podpisania umowy na dzień
30 sierpnia 2018 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa Domów Pomocy
Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – Dom
Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim” na część 2. Prośbę motywują
przedłużającymi się pracami na zadaniu realizowanym w budynku Urzędu
Gminy w Tomaszowie Mazowieckim.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu podpisania w/w
umowy na dzień 30 sierpnia 2018 r.
 wyniki postępowania przetargowego na przebudowę Domów Pomocy
Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – Dom
Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim na część 1 i 2. Na przetarg
wpłynęły 2 oferty firmy:
1) KOMODO Jarosław Durajski z Łodzi – cena oferty na część nr 1 –
207 240,70 zł brutto
2) DOM-LUX Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej
Łuczyński z Koluszek – cena oferty na część 2 - 339 978,86 zł brutto
3) WINDAR Sp. z o.o. z Łodzi – cena oferty na część 1 – 202 932 zł brutto
W część 1 została odrzucona oferta nr 3. W związku z powyższym
najkorzystniejszą ofertą na część nr 1 jest oferta firmy KOMODO Jarosław
Durajski z Łodzi za kwotę 207 240,70 zł brutto. Natomiast najkorzystniejszą
ofertą na część 2 jest oferta firmy DOM-LUX Aranżacja Wnętrz Usługi
Remontowo – Budowlane z Koluszek na kwotę 339 978,86 zł brutto.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umów z w/w firmami.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umowy z firmą KOMODO z Łodzi
Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego i Panią I. Grendę , a do umowy z firmą
DOM-LUX Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowo – Budowlane z Łodzi Panią
I. Grendę i Panią G. Wenne – Błażyńską.
2. 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.

 prosi o zwiększenie środków na zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej
rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego o kwotę 5 700 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
3. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
4. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
5. Pani A. Brożyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawił:
 Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Informację o kontynuacji trwałości zrealizowanych projektów unijnych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
6. Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa Panu P. Szałeckiemu – Dyrektorowi
ZS Nr 1 w Pabianicach do samodzielnego reprezentowania Powiatu Pabianickiego
we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Powiatu Pabianickiego
oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji. Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienia do
zwarcia umowy z Fundacją dotyczącej uczestnictwa w programie Erasmus+
otrzymania przez mocodawcę wsparcia oraz do zawierania aneksów do umowy.
7. Pani A. Małecka – Inspektor w Wydziale Dróg i Mostów przedstawiła:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 umowę z Panem M. Pisarkiem z Woli Bałuckiej na remont przepustów przy
drogach powiatowych w związku z przeprowadzonym przez Wydział Dróg
i Mostów 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.
 umowę użyczenia z Gminą Miejską Pabianice na bezpłatne użytkowanie części
działki drogowej nr 267/15 o pow. 1 m2, stanowiącej część pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3304E, która będzie używana jako miejsce usytuowania
biletomatu.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią I. Grendę i Panią G. Wenne – Błażyńską.
 Aneks Nr 1/2018 do umowy z Zakładem Remontowo Drogowym Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa z Łodzi na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II
i ul. 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
(aneks dot. zmiany w § 1 ust. 1 i w § 12 ust. 2 i ust. 10 umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Panią I. Grendę i Panią G. Wenne – Błażyńską.
8. Pani I. Grenda przedstawiła:
 umowę z firmą MCC Bartłomiej Pakuła z Łodzi na projekt graficzny i wykonanie
150 szt. medali okolicznościowych wraz z pudełkami na uroczystość XX-lecia
Powiatu Pabianickiego, która odbędzie się w dniu 13 października 2018 r.,
w związku z przeprowadzonym przez Wydział Infrastruktury Społecznej
rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie
zamówienia o wartości do 30 000 euro.
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Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią I. Grendę
i Panią G. Wenne – Błażyńską.
 pismo Centrum Artystyczno – Edukacyjnego VOXARTIS z Pabianic dot. zakupu
usługi promocyjnej za kwotę 6 000 zł na potrzebę zorganizowania
9 Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka Świata”, który odbędzie się w dniach
7-28 października 2018 r. w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zakup w/w usługi promocyjnej za kwotę
6 000 zł oraz wytypował do podpisania umowy z w/w firmą Panią I. Grendę
i Panią G. Wenne – Błażyńską.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 139/2018 w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 pismo Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan dot. prośby
o wsparcie finansowe organizacji V Pabianickiej Senioriady, która odbędzie się
w dniu 1 września 2018 r.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel kwoty 1 000 zł.
 prosi o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty 6 000 zł i wytypowanie osób
do podpisania umowy z Panem W. Śpionkiem prowadzącym działalność
„Dolina Koni” z Dłutówka na wykonanie usługi gastronomicznej dla uczestników
VII Powiatowego Spotkania Integracyjnego Organizacji Samorządowych, które
odbędzie się w dniu 31.08.2018 r. w Dolinie Koni.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe oraz wytypował Panią
I. Grendę i Panią G. Wenne – Błażyńską do podpisania umowy z Panem
W. Śpionkiem.
9. Pani M. Grzelak – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła:
 Informację Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącą obrotu nieruchomościami
powiatowymi za I półrocze 2018 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w informację i skierował ją do Biura Rady. Zarząd
wytypował do podpisania w/w informacji Panią G. Wenne – Błażyńską i Panią
I. Grendę.
 Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy
ul. Lutomierskiej, ozn. 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. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na
brak ofert.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją oraz wytypował do jej podpisania Panią
I. Grendę i Panią G Wenne – Błażyńską.
10. Pani G. Wenne - Błażyńska przedstawiła:
 pismo I LO w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o zwiększenie planu finansowego szkoły na pokrycie wydatków związanych
z usunięciem szkody powstałej w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu
29 lipca 2018 r. (zalanie pomieszczeń). Szkodę wstępnie oszacowano na kwotę
33 000 zł.
Zarząd rozpatrzy w/w wniosek po ustaleniu przez ubezpieczyciela kwoty
odszkodowania i uznaniu przez niego szkody.
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 Porozumienie z Łódzkim Kuratorem Oświaty w sprawie regulaminu
określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół odnoszące się do
poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w porozumienia oraz wytypował do
jego podpisania Panią G. Wenne – Błażyńską i Panią I. Grendę.
11. Pani B. Janeczek – Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 136/2018 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 137/2018 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 138/2018 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Informację Nr 8/2018 o przyjęciu dokonanych zmian na dzień 08.08.2018
w planie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w informację.
12. Pani J. Tynentka - podinspektor w Biurze Zarządu przedstawiła:
 Informację o nieodpłatnej pomocy prawnej zrealizowanej w lipcu 2018 roku.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
13. Pani M. Twardy – Kierownik Biura Rady przedstawiła:
 umowę z Panem Dr R. Budziszem Szkolenia Profesjonalne z Łodzi
na przygotowanie nowego projektu Statutu Powiatu Pabianickiego
uwzględniającego zmiany pod względem zgodności z przepisami powszechnie
obowiązującymi, w związku z przeprowadzonym przez Biuro Rady
rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie
zamówienia o wartości do 30 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Wicestarostę
R. Jakubowskiego i Panią M. Twardy – Kierownika Biura Rady.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...………………………

2. Irena Grenda

………………………...

3. Gabriela Wenne – Błażyńska ………………………...

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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