Protokół Nr 17/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 11 lutego 2019 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.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wprowadzenia zmian w Rocznym Planie
Zamówień Publicznych na 2019 rok (pismo znajduje się u Pełnomocnika
ds. Zamówień Publicznych).
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w Rocznym Planie
Zamówień Publicznych.
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 przedstawił:
 Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
5. Pan R. Kraska przedstawił:
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianicach w sprawie przyjęcia „Raportu
z realizacji w latach 2016-2017 Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Pabianickiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2024 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Informację na temat podwyższenia kwot na utrzymanie mieszkańca w DPS
w Pabianicach i DPS w Konstantynowie Łódzkim oraz kwoty za pobyt dziecka
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat
Pabianicki.
W 2019 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi w:
DPS w Pabianicach – 3 420 zł, DPS w Konstantynowie Łódzkim – 3 380 zł,
placówkach opiekuńczo wychowawczych – 5 662,46 zł.
Zarząd przyjął planowaną podwyżkę kwot utrzymania mieszkańców oraz dzieci
w w/w placówkach.
6. 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.
 umowę z firmą TERM-PLAST PPHU J. Łukasiewicz z Sieradza na malowanie
grubowarstwowe nawierzchni dróg 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 umowy z w/w firmą Pana
Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.

 umowę z firmą TERM-PLAST PPHU J. Łukasiewicz z Sieradza na
wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego w Pabianicach
w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 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 umowy z w/w firmą Pana
Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie powierzenia Gminie
Lutomiersk prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami
powiatowymi polegającego na budowie chodnika w ramach zadania
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca w zakresie
budowy chodnika, Gmina Lutomiersk”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
7. Pan J. Wróblewski przedstawił:
 Zawiadomienie do Pani J. Paszkiewicz – Sherzai z Pabianic o zmianie
wysokości czynszu na kwotę 10 922 zł netto plus podatek od towarów i usług
VAT 23 % za dzierżawę nieruchomości położonej w Pabianicach przy
ul. św. Jana 33, ozn. jako działka nr 257 o pow. 0,7253 ha. Zwaloryzowany
czynsz z tytułu najmu lokalu obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w zawiadomienia oraz wytypował
do jego podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana
J. Wróblewskiego.
 Informację Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącą obrotu nieruchomościami
powiatowymi za II półrocze 2018 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w informację i skierował ją do Biura Rady.
Do podpisania informacji Zarząd wytypował Pana Starostę K. Haburę
i Pana J. Wróblewskiego.
 Informację w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą
z mocy prawa na własność Powiatu Pabianickiego, wydzieloną pod poszerzenie
drogi powiatowej, położoną w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, ozn. jako działki
nr 1854/11 o pow. 0,0005 ha i nr 1853/1 o pow. 0,0002 ha. Postanowieniem
z dnia 7 lutego 2019 r. został powołany rzeczoznawca majątkowy Pan
R. Kołodziejczyk celem wykonania opinii w formie operatu szacunkowego
ustalającej wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości. Ze względu na
trwające prace przy wykonaniu operatu szacunkowego z wyceny przedmiotowej
nieruchomości został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy do dnia
7 marca 2019 r.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Informację w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą
z mocy prawa na własność Powiatu Pabianickiego, wydzieloną pod poszerzenie
drogi powiatowej, położoną w Ksawerowie przy ul. Szkolnej, ozn. jako działka
nr 1868/1 o pow. 0,0052 ha. Postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. został
powołany rzeczoznawca majątkowy Pan R. Kołodziejczyk celem wykonania
opinii w formie operatu szacunkowego ustalającej wartość rynkową
przedmiotowej nieruchomości. Ze względu na trwające prace przy wykonaniu
operatu szacunkowego z wyceny przedmiotowej nieruchomości został
wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy do dnia 11 marca 2019 r.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
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 Aneks Nr 1 do umowy z firmą WWW Przemysław Jach z Pabianic na publikację
banneru ogłoszeniowego Powiatu Pabianickiego oraz ogłoszeń promocyjnych
(artykułów) i życzeń świątecznych na portalu internetowym www.epainfo.pl
(aneks dot. zmian § 4 ust. 5 umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do
jego podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana
J. Wróblewskiego.
8. 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.
 Informację nt. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań
inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych na 2019 rok.
Zarząd zapoznał się z zakresem dokumentacji projektowej dla zadań
inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych na 2019 rok.
9. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 umowę z firmą Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy Spółka komandytowa
z Warszawy na udostępnianie Platformy VATkom.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 umowę z firmą WASKO Sp. A. z Gliwic na udostępnianie Biuletynu Informacji
Publicznej oraz usługi Hostingu.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 umowę z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z Warszawy na udzielenie
licencji na korzystanie z serwisów on-line o nazwie LEX.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 pismo Komisji Likwidacyjnej nr BZ III.2613.2.2019 z dnia 06.02.2019 r. dot.
wyrażenia zgody na likwidację i skreślenie z ksiąg inwentarzowych
oprogramowania oraz wyposażenia wymienionych w załącznikach, które nie
nadają się do dalszego użytku ze względu na stopień zniszczenia. (załączniki
znajdują się w Biurze Zarządu III).
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe
10. Pani Wicestarosta G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
 pismo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach dot. prośby o bezpłatne
udostępnienie Powiatowej Hali Sportowej w dniach 13 marca 2019 r. i 26 marca
2019 r. w celu zorganizowania Turnieju dla uczniów szkół średnich
województwa łódzkiego oraz Projektu pt. „Plan Gliniarz”.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe (w głosowaniu nie brał udziału
Pan Starosta K. Habura).
 pismo MUKS Włókniarz w Pabianicach dot. prośby o bezpłatne udostępnienie
Powiatowej Hali Sportowej w dniach 2 marca 2019 r. w celu zorganizowania
turnieju piłki nożnej dla drużyn piłkarskich rocznika 2009.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe (w głosowaniu nie brał udziału
Pan Starosta K. Habura).
 pismo Pabianickiego Klubu Sztuk Walki „Azja” dot. prośby o bezpłatne
udostępnienie Powiatowej Hali Sportowej w dniu 8 czerwca 2019 r. w celu
zorganizowania turnieju o nazwie VIII Puchar Pabianic w Taekwon-Do.
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Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe (w głosowaniu nie brał udziału
Pan Starosta K. Habura).
 pismo Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim
dot. prośby o zwiększenie etatów psychologa o ½ etatu. Obecnie Poradnia
zatrudnia na pełnym etacie 3 psychologów (w tym 1 stażystę i 1 dzielącego
obowiązki psychologa i doradcy zawodowego). Przeciętny termin oczekiwania
na wizytę wynosi ok. 3 miesiące.
Zarząd nie wyraził zgody na zatrudnienie psychologa w wymiarze ½ etatu.
 pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. przyjęcia informacji o rozliczeniu
dotacji z tytułu zawartego porozumienia dotyczącego realizacji zadania
polegającego na wydawaniu orzeczeń przez Specjalistyczną Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci
z Wadami Rozwojowymi w Łodzi.
Zarząd jednogłośnie przyjął informację o rozliczeniu w/w dotacji.
 pismo ZS Nr 2 w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na utworzenie w roku
szkolnym 2019/2020 oddziału sportowego w Liceum Ogólnokształcącym
znajdującego się w ZS Nr 2.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na otwarcie w/w kierunku kształcenia
od 1 września 2019 r. przy założeniu, iż minimalna liczba uczniów nie będzie
mniejsza niż 24 osoby.
 pismo II LO w Pabianicach dot. prośby o przekazanie kwoty 1 200 zł do budżetu
szkoły z tytułu najmu Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach w dniu
16 lutego 2019 r. w celu przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego.
Zarząd nie wyraził zgody na powyższe.
11. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 pismo DPS w Pabianicach dot. prośby o uruchomienie środków powiatu
w formie pożyczki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 180 000 zł
netto w celu wypłaty „13” pracownikom DPS oraz na składki ZUS i Fundusz
Pracy w wysokości 140 000 zł. Pożyczona kwota w wysokości 320 000 zł
zostanie oddana z bieżących dochodów w 8 miesięcznych ratach po 40 000 zł
płatnych od miesiąca kwietnia 2019 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na uruchomienie w/w środków.
Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...………………………

2. Gabriela Wenne – Błażyńska ………………………...
3. Henryk Brzyszcz

………………………..

4. Robert Kraska

………………………..

5. Jacek Wróblewski

………………………..

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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