Protokół Nr 24/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 25 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.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów z dnia 20.03.2019 r. 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 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.
4. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
5. Pan H. Brzyszcz przedstawił:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
6. Pani G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do konsultacji
społecznych.
 pisma I LO, II LO, ZS Nr 1, ZS Nr 3, ZSS Nr 5 oraz LO w ZS Nr 2
w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosków o świadczenie usług
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz zwiększenia usługi
szerokopasmowego dostępu do internetu.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie w/w wniosków oraz wytypował
do ich podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Panią
L. Forysiak – Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania.
 pismo PTC dot. prośby o nieodpłatne wynajęcie Powiatowej Hali Sportowej
w dniu 13.04.2019 r. w celu zorganizowania Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów
i Dzieci w zapasach oraz w dniu 19.10.2019 r. w celu zorganizowania
Międzynarodowego XXVII Memoriału Tadeusza Wnuka w zapasach.

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie Powiatowej
Hali Sportowej w dniu 13.04.2019 r. natomiast udostępnienie Hali w dniu
19.10.2019 r. zostanie rozpatrzone w terminie późniejszym.
 pismo Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dot. wyrażenia zgody
na udostępnienie w dniu 26 maja 2019 r. pomieszczenia w ZSS Nr 4
w Konstantynowie Łódzkim w celu przeznaczenia go na siedzibę Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 8 w Konstantynowie Łódzkim w związku z zarządzonymi
w tym dniu wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
7. Pan J. Wróblewski przedstawił:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 39/2019 w sprawie zatwierdzenia
wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych
Powiatu Pabianickiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Porozumienie z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia na 2019 rok
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki
Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w porozumienia oraz wytypował
do jego podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana
J. Wróblewskiego.
 umowę darowizny z firmą „Strefa Smaku” z Tuszynka na przekazanie
Powiatowi Pabianickiemu kwoty 14 600 zł z przeznaczeniem na cele statutowe
- Dni Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do
jej podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana
J. Wróblewskiego.
 umowę bezkosztową z firmą „Strefa Smaku” z Tuszynka na wykonanie usługi
gastronomicznej dla uczestników Dni Powiatu Pabianickiego w dniu
18.05.2019 r.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią Wicestarostę
G. Wenne – Błażyńską i Pana J. Wróblewskiego.
 umowę z Biurem Inwestycji Budowlanych BAMAR Pani Barbary Jędyrka
z Pabianic na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku oświaty,
nauki i kultury o pow. zabudowy 547 m2, położonego w Pabianicach przy
ul. św. Jana 33, działka nr 257, której właścicielem jest Powiat Pabianicki,
w związku z przeprowadzonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
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 J. Wróblewskiego.
 pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażania zgody na zdjęcie
ze stanu środków trwałych budynku drewnianego parterowego (numer
inwentarzowy: 109-3-23) oraz zdemontowanych zniszczonych dwóch kotłów
olejowych (numer inwentarzowy: 310 – 1 – 3, 310 – 1 – 4) w związku
z realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku przy ulicy
Partyzanckiej 56 w Pabianicach”.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
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 pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. prośby o uruchomienie
środków własnych powiatu w kwocie 1 000 zł celem pokrycia zobowiązań
Skarbu Państwa, w związku z koniecznością zapłaty faktury w kwocie 1 188 zł
za wykonanie operatu szacunkowego. Po przekazaniu transzy od Wojewody
Łódzkiego za miesiąc kwiecień kwota w wysokości 1 000 zł zostanie
bezzwłocznie zwrócona powiatowi.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 umowę z firmą EKO – REGION Oddział w Pabianicach na odbiór odpadów
komunalnych i wynajęcie pojemników na odpady w związku z organizacją Dni
Powiatu Pabianickiego, które odbędą się w dniu 18.05.2019 r.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią Wicestarostę
G. Wenne – Błażyńską i Pana J. Wróblewskiego.
 umowę ze Spółdzielnią Socjalną – Zielone Pabianice na wykonanie
usługi porządkowo – sprzątającej po Dniach Powiatu Pabianickiego w dniu
19.05.2019 r. na terenie MOSiR w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią Wicestarostę
G. Wenne – Błażyńską i Pana J. Wróblewskiego.
 Informację z rozliczenia dotacji z realizacji zadania publicznego pn.: „Realizacja
działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia
wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
prosi o:
 wyrażenie zgody na zamówienie toalet przenośnych do kwoty 2 000 zł brutto
z firmy TOI TOI Polska Łódź w związku z organizacją Dni Powiatu
Pabianickiego, które odbędą się w dniu 18.05.2019 r. na terenie MOSiR
w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
8. Pan R. Kraska przedstawił:
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zatwierdzenia projektu
pn.: „Razem damy radę” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
9. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 (dot. zmniejszenia
o kwotę 212 000 zł dochodów i wydatków majątkowych w związku z
nieprzyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę
Miejską Pabianice na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej
nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice”.
Zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 441 447,51 zł i zwiększono wolne
środki o kwotę 441 447,51 zł. Ponadto zwiększono o kwotę 300 zł limit
wydatków na 2019 rok z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zakupu na raty
nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5).
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 2019 rok (dot. wprowadzenia
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego).
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Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do w/w projektu uchwały i skierował
ją do Biura Rady.
 sprawę dot. możliwości dokonania potrącenia należności z tytułu czynszu
najmu przysługującemu Powiatowi Pabianickiemu z należnością z tytułu
kosztów ogrzewania pomieszczeń przysługującą Zespołowi Szkół Prywatnych
„Heureka”. Przedstawiła opinię prawną w tej sprawie informującą o możliwości
potrącenia w/w należności na podstawie art. 498 i 499 K.C., pod warunkiem, że
wierzytelność jest wymagalna
W związku z powyższym Wydział Finansowy przygotował Oświadczenie
zawiadamiające, iż na podstawie art. 498 i 499 K.C. Powiat Pabianicki dokonuje
potracenia części swojej wierzytelności w kwocie 1 427,95 zł,
udokumentowanej fakturą VAT nr 6/09/2018/SP/GG z dnia 03.09.2018 r.
z tytułu dzierżawy nieruchomości przy ul. św. Jana 33 z wierzytelnością
przysługującą Zespołowi Szkół Prywatnych „Heureka” z tytułu refinansowania
20,46 % łącznych kosztów ogrzewania, udokumentowaną rachunkiem
nr 1/3/2019 z dnia 15.03.2019 r. na kwotę 1 427,95 zł. Po kompensacie
wierzytelności pozostaje do zapłaty należność w wysokości 88 117,52 zł.
Zarząd zaakceptował treść w/w oświadczenia oraz wytypował do
jego podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana
J. Wróblewskiego.
 Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
Powiatu Pabianickiego na dzień 31.12.2018 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w bilans.
 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za
2018 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w sprawozdanie.
10. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 Aneks Nr 1/2019 do umowy z firmą ARTON Stusio Sp. J. z Pabianic na zakup
artykułów biurowych w 2019 r. (aneks dot. zwiększenia wartości umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 Aneks Nr 1/2019 do umowy z KONTAKTiT z Elbląga na świadczenie usługi
udostępniania i utrzymywania serwera aplikacji elektroniczna lista obecności
(aneks dot. zmian w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 6 7 umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 umowę z firmą TOYA Sp. z o.o. z Łodzi na zakup i montaż centrali
telefonicznej wraz z instalacją stanowiskowych aparatów telefonicznych
w budynku Starostwa przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach, w związku
z przeprowadzonym przez Biuro Zarządu III 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 Sekretarza J. Barasińskiego.
 umowę z firmą TOYA Sp. z o.o. z Łodzi na świadczenie usług telefonicznych
Telefonii Biznes w związku z przeprowadzonym przez Biuro Zarządu III
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 Sekretarza J. Barasińskiego.
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 umowę z firmą AVALON S.C. z Pabianic na zakup sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem,
komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji
stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa
Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2”, w związku z
przeprowadzonym przez Biuro Zarządu III 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 Sekretarza J. Barasińskiego.
 umowę z firmą HARDSOFT – TELEKOM z Poznania na zakup sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury informatycznej
Starostwa Powiatowego w Pabianicach – zakup serwerów”, w związku
z przeprowadzonym przez Biuro Zarządu III 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 Sekretarza J. Barasińskiego.
 pismo MEDROS Sp. z o.o. z Kobielnic dot. prośby o wcześniejsze uregulowanie
płatności faktury na kwotę 115 303,10 zł za dostawę i montaż regałów
przesuwnych i stacjonarnych w budynku przy ul. św. Jana 33 w Pabianicach,
w związku z zakończeniem prac.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zapłacenie w/w faktury w dniu
29.03.2019 r.
11. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy przedstawił:
 Informację nt. protokołu z przeglądu kontroli pomieszczeń budynku Zespołu
Szkół Nr 1 w Pabianicach pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy zgodnie z zaleceniami Komendanta PPSP w Pabianicach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 pismo ZSS Nr 5 w Pabianicach dot. prośby o przyznanie środków finansowych
w wysokości 60 000 zł netto na wykonanie elewacji zewnętrznej budynku
szczytowego wraz z przejściem od strony Traugutta.
Zarząd wróci do sprawy w terminie późniejszym.
 pismo Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Porszewicach dot. prośby o przydział dodatkowych
środków finansowych w wysokości 15 000 zł na remont tarasu.
Zarząd wróci do sprawy w terminie późniejszym.
 umowę z Panem A. Kilańczykiem z Buczku na wykonanie nasadzeń drzew
i krzewów przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach 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 H. Brzyszcza
i Pana R. Kraskę.
12. Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów przedstawiła:
 pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dot. oświadczenia Zarządu
Powiatu, iż Powiat Pabianicki wydaje nieruchomość stanowiącą część drogi
powiatowej nr 3311E, ozn. nr 125/2 położoną w Pawlikowicach, gm. Pabianice,
powstałą wskutek podziału nieruchomości ozn. nr 125, której podział
zatwierdzony został decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 43/19 i która z mocy tejże
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decyzji stanie się własnością Województwa Łódzkiego, za odszkodowaniem
ustalonym przez Wojewodę Łódzkiego w odrębnej decyzji.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w pisma.
 umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie na udostępnienie
PSG pasa drogowego ulicy Wschodniej w Ksawerowie na czas prowadzenia
robót związanych z wykonaniem przez PSG rehabilitacji istniejącej sieci
gazowej przebiegającej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3303E –
ul. Wschodnia w Ksawerowie na długości ok. 745 mb.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. akceptacji rozliczenia dotacji za luty 2019 r.
na kwotę 6 063,61 zł za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Gminy Konstantynów Łódzki. Rozliczenie zostało sporządzone poprawnie ale
wpłynęło 19 marca 2019 r., a powinno wpłynąć do dnia 15 marca 2019 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w rozliczenie.
13.Pani A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła:
 Informację o stanie mienia Powiatu Pabianickiego za 2018 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w informację i skierował ją do Biura Rady.
Zarząd wytypował do podpisania w/w informacji Pana Starostę K. Haburę
i Pana J. Wróblewskiego.
14. Pan Z. Merdała – Audytor Wewnętrzny przedstawił:
 sprawozdanie z przeprowadzonego audytu dot. analizy wykorzystania
funduszy (dotacji) PFRON-u w 2018 r. przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Pabianicach. W trakcie audytu nie stwierdzono
nieprawidłowości. Dotacje otrzymane z PFRON-u zostały wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem.
Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.
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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