Protokół Nr 23/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 18 marca 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.
2. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
3. 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.
 sprawozdania z realizacji projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu
Pabianickiego za miesiąc luty 2019 r.
Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniami.
4. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
5. 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.
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.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wyrażenia zgody na zwiększenie środków
na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie od km 0+700 do km
1 + 445 w ramach 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” o kwotę 150 000 zł. Najtańsza oferta
złożona w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na w/w zadanie wynosi
3 161 171,91 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie kwotę
w wysokości 2 900 000 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie środków na w/w zadanie do
wysokości najniższej oferty. Środki zostaną wprowadzone do budżetu na
najbliższej sesji Rady Powiatu i będą pochodzić ze środków powiatu
w wysokości 150 000 zł oraz środków Gminy Ksawerów.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania umowy
z firmą TERM-PLAST z Sieradza na dostawę barierek drogowych w ramach
zadania pn.: „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.

 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania umowy ze
Spółką Włodan z Porszewic na równanie dróg powiatowych o nawierzchni
gruntowej 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
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. akceptacji rozliczenia dotacji za luty 2019 r.
na kwotę 28 904,59 zł za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
miasta Pabianice. Rozliczenie wpłynęło w terminie i jest zgodne z treścią
zawartego porozumienia.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w rozliczenie.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wyrażenia zgody na zmianę nazwy zadania
inwestycyjnego zapisanego w budżecie powiatu na 2019 rok z: „Remont drogi
powiatowej nr 3313E Ślądkowice – Róża, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)” na
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku
miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów”.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania.
7. Pani M. Werstak – Dyrektor PUP w Pabianicach przedstawiła:
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie „Powiatowego
programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2019”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 36/2019 w sprawie upoważnienia
osób do zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o
dofinansowanie projektu oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji projektu pn.: „Aktywizacja osób po
29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił Pana Starostę
K. Haburę i Panią M. Werstak – Dyrektora PUP w Pabianicach do zawarcia w/w
umowy. Zarząd udzielił pełnomocnictwa Pani M. Werstak do prezentowania
Powiatu Pabianickiego w zakresie realizacji w/w projektu.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 37/2019 w sprawie upoważnienia
osób do zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi
o dofinansowanie projektu 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 oraz upoważnił Pana H. Brzyszcza
i Panią M. Werstak – Dyrektora PUP w Pabianicach do zawarcia w/w umowy.
Zarząd udzielił pełnomocnictwa Pani M. Werstak do prezentowania Powiatu
Pabianickiego w zakresie realizacji w/w projektu.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 38/2019 zmieniająca 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 oraz udzielił pełnomocnictwa Pani
M. Werstak – Dyrektora PUP w Pabianicach do reprezentowania Powiatu
Pabianickiego przy realizacji w/w projektu.
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8. Pan J. Wróblewski przedstawił:
 protokół uzgodnień z Panią E. Darmos dot. ustalenia i terminu wypłaty
odszkodowania za działkę gruntu nr 1854/15 o pow. 30 m2 położoną
w gm. Ksawerów przy ul. Szkolnej, przejętą z mocy prawa na własność przez
Powiat Pabianicki.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w protokołu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana J. Wróblewskiego.
 umowę o dzieło z Panem J. Miniasem z Pabianic na wykonanie instrukcji
postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w miejscu i czasie imprezy masowej w związku z organizacją Dni Powiatu
Pabianickiego w dniu 18.05.2019 r.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana J. Wróblewskiego.
 Informację o zgromadzonym materiale dowodowym dającym podstawę
do wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Pabianickiego, ozn. jako działki
nr 1854/11 o pow. 0,0005 ha i nr 1858/3 o pow. 0,0002 ha, położone
w Ksawerowie przy ul. Szkolnej. Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu
umożliwiającego wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia
19 kwietnia 2019 r.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Informację o zgromadzonym materiale dowodowym dającym podstawy do
wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą
z mocy prawa na własność Powiatu Pabianickiego, ozn. jako działka nr 1868/1
o pow. 0,0052 ha, położoną w Ksawerowie przy ul. Szkolnej. Z uwagi na
konieczność dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wyznaczono nowy
termin załatwienia sprawy do dnia 19 kwietnia 2019 r.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 pismo do PGNiG Gazoprojekt S.A. dot. wyrażenia zgody na lokalizację
gazociągu na działce nr 2169/11, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w pisma Pana H. Brzyszcza
i Pana J. Wróblewskiego.
 Informację o rozliczeniu dotacji z realizacji zadania własnego Powiatu
Pabianickiego w z zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w 2018 r.
Zarząd przyjął informację o rozliczeniu w/w dotacji z uwagą żeby wpisać kwoty
dotacji przydzielonej i rozliczenia.
 umowę z firmą TEXPOL Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. z Dłutowa na
zakup ręczników w ilości 542 szt. jako nagród w IX Pabianickim Półmaratonie,
który odbędzie się w dniu 24.03.2019 r. w związku z przeprowadzonym przez
Wydział Infrastruktury Społecznej rozpoznaniem rynku na podstawie formularza
dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umowy z w/w firmą Panią
Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana J. Wróblewskiego.
 Wezwanie do Pani J. Paszkiewicz – Sherzai z Pabianic, w związku ze złożonym
przez nią wnioskiem o rozłożenie na raty płatności czynszu za dzierżawę
nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. św. Jana 33, do uzupełnienia
dokumentów tj.: zaświadczeń o pomocy de minimis jakie uzyskała w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających;
wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o
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pomoc de minimis; szczegółowej informacji o sytuacji ekonomicznej, w tym
sprawozdań za okres 3 ostatnich lat obrotowych; szczegółowego opisu
okoliczności uzasadniających brak możliwości zapłaty zobowiązań za wrzesień,
październik, listopad 2018 r. i styczeń 2019 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w pisma oraz wytypował do
jego podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana
J. Wróblewskiego.
prosi o:
 wyrażenie zgody na realizację usługi projektów graficznych i wydruku
materiałów promujących Dni Powiatu Pabianickiego, które odbędą się w dniu
18.05.2019 r. w tym m.in. plakatów, zaproszeń, planszy telewizyjnych i na
telebim w kwocie do 1 600 zł brutto przez Agencję Reklamy Colorfield
z Pabianic.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty zaliczki w wysokości 21 180,60 zł za
koncert Michała Szpaka podczas Dni Powiatu Pabianickiego, które odbędą się
w dniu 18.05.2019 r. oraz wytypowania osób do podpisania umowy
z J. Jastrowiczem i J. Siębor reprezentujących w/w artystę.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe oraz wytypował do podpisania
w/w umowy Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana
J. Wróblewskiego.
9. Pani G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
 umowę z Gminą Dobroń na udzielenie Powiatowi Pabianickiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej wysokości 6 500 zł na realizację zadania –
zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach, z którego usług będą
korzystali nauczyciele z terenu Gminy Dobroń.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Panią L. Forysiak –
Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania.
 Wniosek ZS Nr 2 i ZS Nr 3 w Pabianicach dot. o wyrażenie zgody na
przyłączenie szkoły w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) do sieci
internetowej.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie do w/w programu oraz
wytypował do podpisania wniosku Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską
i Panią L. Forysiak – Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania.
 pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświatowych i Wychowania w Pabianicach w sprawie zgłoszenia sporu
zbiorowego.
Zarząd zapoznał się z w/w pismem.
 pismo Łódzkiego Wojewódzkiego Związku Badmintona ŁWZBad dot. prośby
o nieodpłatne udostępnienie Powiatowej Hali Sportowej w dniach
28-29.09.2019 r. w celu zorganizowania ogólnopolskiej badmintonowej imprezy
sportowej.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 pismo ZSS Nr 5 w Pabianicach dot. prośby o zabezpieczenie środków
w wysokości 20 % (tj. 11 536,91 zł) jako wkład własny do projektu rządowego
„Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3 „doposażenie, adaptacja i
poprawa standardu funkcjonowania stołówki szkolnej – własnej kuchni i jadalni”.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przystąpienie do w/w programu
przyznając na ten cel kwotę 11 537 zł z rezerwy oświatowej.

4

10. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 umowę z firmą Vulcan Sp. z o.o. na udostępnienie systemu VEdukacja Nabór
Szkoły Ponadgimnazjalne/Ponadpodstawowe.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 Aneks Nr 1/2019 do umowy z Gminą Miejską Pabianice na użytkowanie lokalu
w budynku przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach (aneks dot. zmiany § 13 ust.1
umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 Informację o nieodpłatnej pomocy prawnej zrealizowanej w lutym 2019 r.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
11. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 29/2019 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 30/2019 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 31/2019 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 32/2019 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 33/2019 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 34/2019 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 35/2019 w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do
dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu
Pabianickiego na 2019 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Sprawozdawczość budżetową Powiatu Pabianickiego za luty 2019 r.
- Rb-27 i Rb-28.
Zarząd przyjął w/w sprawozdawczość.
12. Pan R. Kraska przedstawił:
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku
2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
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 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia
zadań i wysokości środków na ich realizację w 2019 roku, otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat
Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Pabianickiego do zwarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat
Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 pismo Starostwa Powiatowego w Zawierciu dot. prośby o uiszczenie odsetek
ustawowych w wysokości 109,64 zł, naliczonych w związku z nieterminowym
przekazywaniem środków zgodnie z porozumieniem zawartym między
Powiatem Zawierciańskim, a Powiatem Pabianickim w sprawie umieszczenia
dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego
opiekę i wychowanie dotyczącym Kacpra Pawlikowskiego za pobyt w okresie
od 30.04.2015 r. do 31.01.2019 oraz od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.
Zarząd zapoznał się z w/w pismem.
 pismo Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Porszewicach dot. prośby o dodatkowe środki w wysokości
15 000 zł na remont tarasu ze względu na wystąpienie przecieków wody
w czasie opadów deszczu.
Zarząd skierował sprawę do analizy przez Wydział Inwestycji i Funduszy.
 pismo Wydziału Komunikacji i Transportu dot. informacji na temat należności
z tytułu kosztów za usunięcie pojazdu marki Renault Clio o numerze
rejestracyjnym EL 61014 w łącznej wysokości 10 632,03 zł wraz z odsetkami.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu proponuje rozłożenie w/w
należność na raty wraz odsetkami.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o rozłożeniu na raty w/w należności.
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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