Protokół Nr 82/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 7 stycznia 2020 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

I CZĘŚĆ
1. Kadra Kierownicza przedstawiła informacje z działalności swoich wydziałów
w miesiącu grudniu 2019 r. (informacje z działalności wydziałów znajdują się
w Referacie Kancelaria Starosty).
2. Pani Skarbnik E. Piekielniak:
 przedstawiła informację nt. dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Pabianickiego.
 poinformowała, że 6 lutego 2020 r. odbędzie się szkolenie związane ze
stosowaniem schematów podatkowych
3. Pan Sekretarz J. Barasiński:
 poinformował o wprowadzeniu zasad rozliczania czasu pracy za wyjścia
prywatne. Obecność w pracy należy zaznaczać poprzez kartę zbliżeniową,
a każde wyjście odnotowywać w książce wyjść
 od stycznia br. nastąpiło przejście na nowy program elektronicznego obiegu
dokumentów – Intradok4
 do programu Intradok4 zostały wprowadzone formularze do wypełnienia.
Będziemy rezygnować z wersji papierowej. W najbliższym czasie zrezygnujemy
z wersji papierowej kart urlopowych i zostanie wprowadzony do wypełnienia
elektroniczny formularz
 powiat nadal realizuje nieodpłatną pomoc prawną. Mamy 5 punktów, w których
udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej
 starosta wydał Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie zasad obiegu i kontroli
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie zarejestrowania konta jednostki na
Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Moduły e-fakturowania
otrzymał: Wydział Dróg i Mostów, Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział
Gospodarki Nieruchomościami, Referat Organizacyjny, Wydział Geodezji
i Kartografii, Wydział Komunikacji i Transportu
 wpłynęły nowe kody do e-listy. Będzie możliwość uzyskania większego zakresu
danych. Należy przygotować dane pracownika, który wychodził prywatnie
w trakcie pracy. Pracownik ten będzie musiał odpracować godziny swojego
wyjścia
4. Pan Starosta K. Habura:
 do 15 stycznia 2020 r. chce żeby była opracowana metoda rozliczenia godzin
pracy. Na koniec każdego miesiąca będzie otrzymywał informacje na temat
osób, które wychodzą prywatnie i tych co się spóźniają

II CZĘŚĆ
1. Pan M. Somorowski – Kierownik Wydziału Organizacyjnego przedstawił:
 Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych
w najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Roczny Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził w/w plan.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 1/2020 zmieniającą uchwałę
w sprawie procedur kontroli finansowej.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 umowę ze Spółdzielnią Socjalną - Zielone Pabianice na utrzymanie w 2020 r.
czystości i zimowe utrzymanie chodników oraz placu parkingowego przy
ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach, w związku z przeprowadzonym przez
Referat Organizacyjny 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 J. Wróblewskiego.
2. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
3. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień
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 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 A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła:
 Informację dotyczącą sprzedaży nieruchomości w Ksawerowie.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Deklarację na podatek na 2020 rok od nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Pabianickiego, położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, ozn. jako
działka nr 5/1.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w deklaracji oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana J. Wróblewskiego.
 Deklarację na podatek na 2020 rok od nieruchomości, stanowiącej własność
Powiatu Pabianickiego, położonej w gminie Ksawerów przy ul. Szkolnej, ozn.
jako działka nr 2166/16.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w deklaracji oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana J. Wróblewskiego.
 Deklarację na podatek rolny na 2020 rok od nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Pabianickiego, położonej w gminie Ksawerów przy
ul. Szkolnej, ozn. jako działka nr 2166/16.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w deklaracji oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana J. Wróblewskiego.
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 Informację dotyczącą postępowań o ustalenie odszkodowania za
nieruchomości położone w Konstantynowie Łódzkim i Aleksandrowie Łódzkim,
które przeszły na własność Powiatu Pabianickiego na podstawie decyzji
Starosty Pabianickiego Nr 2/2018 z dnia 11.12.2018 r. o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę drogi powiatowej
nr 3302E w zakresie budowy chodnika wraz z budową wpustów ulicznych i
studni chłonnych oraz budową zjazdów – ul. Niesięcin w Konstantynowie
Łódzkim, powiat pabianicki oraz w miejscowości Krzywiec, gm. Aleksandrów
Łódzki, powiat zgierski.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 pismo do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym Zarząd Powiatu
wnosi, aby odszkodowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za
część nieruchomości położonej w obrębie K-3, Konstantynów Łódzki,
ozn. jako działki nr: 42/25, 42/34, 42/35, 42/32, 42/27, 42/28, 44/11, 44/12 i 46/1
zostało pomniejszone o wartość ogrodzenia z przęseł metalowych i wartość
bramy metalowej z furtką.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w pisma oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana J. Wróblewskiego.
7. Pan J. Wróblewski przedstawił:
 umowę z Jednostką Ratownictwa Kryzysowego z Pabianic na świadczenie
usługi pomocy przedmedycznej uczestnikom imprezy pt. „Ferie z Powiatem”,
która odbędzie się w dniu 18.01.2020 r.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana
J. Wróblewskiego i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
 w związku z przeprowadzonym przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego
udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro umowy z:
1) firmą FitPro Style Ewa Chylińska z Pabianic na wykonanie usługi polegającej
na prowadzeniu imprezy promocyjnej pt. „Ferie z Powiatem”, która odbędzie
się w dniu 18.01.2020 r.
2) Zakładem Ochrony Mienia Sp. z o.o. z Pabianic na ochronę i zabezpieczenie
porządku podczas imprezy pt. „Ferie z Powiatem”, która odbędzie się w
dniu 18.01.2020 r.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umów Pana
J. Wróblewskiego i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
 pismo Pana Karola Jabłońskiego Przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej –
Pabianice dot. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie bramki startowej na
Bieg Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w dniu 01.03.2020 r.
Zarząd wróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.
 pismo Hufca ZHP Pabianice dot. prośby o bezpłatne użyczenie bramki
startowej na bieg „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”, który
odbędzie się w dniu 12.01.2020 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 pismo Hufca ZHP Pabianice dot. prośby o objęcie patronatem Starosty
Pabianickiego konkursu plastycznego „Aleja pabianickich babć”, przekazanie
kwoty 1000 zł na nagrody dla zwycięzców w/w konkursu, którego finał odbędzie
się 21.01.2020 r. oraz upominków dla przedstawionych na portretach babć.
Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na ufundowanie nagród i upominków.
Natomiast Starosta wyraził zgodę na objęcie patronatem w/w konkursu.
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8. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 2/2020 w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 3/2020 w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
9. Pani J. Kupś – Rzecznik Prasowy przedstawiła:
 umowę z Agencją Dziennikarzy Sp. z o.o. w Pabianicach na publikację
w 2020 r. baneru ogłoszeniowego Powiatu Pabianickiego na stronie
internetowej www.zyciepabianic.pl oraz ogłoszeń promocyjnych i życzeń
świątecznych w wydaniu gazety „Życie Pabianic” oraz na stronie internetowej
gazety.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią Wicestarostę
G. Wenne – Błażyńską i Pana J. Wróblewskiego.
 umowę z Przedsiębiorstwem Wydawniczym „Pavox” Sp. z o.o. w Pabianicach
na publikację w 2020 r. baneru ogłoszeniowego Powiatu Pabianickiego na
stronie internetowej www.nowezyciepabianic.pl i życzeń świątecznych w
wydaniu gazety „Nowe Życie Pabianic” oraz na stronie internetowej gazety.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią Wicestarostę
G. Wenne – Błażyńską i Pana J. Wróblewskiego.
 umowę z Panem P. Jach z Pabianic na publikację baneru ogłoszeniowego
Powiatu Pabianickiego oraz ogłoszeń promocyjnych i życzeń świątecznych na
portalu internetowym www.epainfo.pl
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Panią Wicestarostę
G. Wenne – Błażyńską i Pana J. Wróblewskiego.
 umowę z MOK w Pabianicach na produkcję oraz rozpowszechnianie
w lokalnej sieci telewizji kablowej na terenie Pabianic, Łodzi, Konstantynowa
Łódzkiego oraz na stronie internetowej www.promok.pl oraz portalu
społecznościowym Facebook programów informacyjnych związanych
z działalnością Starostwa Powiatowego w Pabianicach i jego jednostek
organizacyjnych na terenie Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana H. Brzyszcza
i Panią J. Kupś – Rzecznika Prasowego.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

..……………….

2. Henryk Brzyszcz

…………………

3. Jacek Wróblewski

………………….

4. Robert Kraska

………………….

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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