Protokół Nr 139/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 26 października 2020 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1. Pan M. Somorowski – Kierownik Referatu Organizacyjnego przedstawił:
 Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych
w najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
 wyniki postępowania przetargowego na „Usuwanie pojazdów i prowadzenie
parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pabianickiego”.
Na przetarg wpłynęła 1 oferta firmy Pomoc Drogowa i Parking Strzeżony
P. Boczkiewicz z Ksawerowa – cena oferty 469 756,89 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pomoc Drogowa i Parking Strzeżony
P. Boczkiewicz z Ksawerowa za cenę – 469 756,89 zł brutto.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z ww. firmą.
Zarząd zapoznał się z wynikami ww. postępowania oraz jednogłośnie
wytypował do podpisania umowy z ww. firmą Pana H. Brzyszcza i Pana
R. Kraskę.
 pismo Komisji Likwidacyjnej dot. wyrażenia zgody na likwidację i skreślenie
z ewidencji ksiąg inwentarzowych 10 szt. monitorów z zestawów
komputerowych, 2 szt. pilarek spalinowych, 1 zestawu komputerowego. Sprzęt
nie nadaje się do dalszego użytku.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
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 przedstawiła:
 Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
 Sprawozdania z realizacji projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu
Pabianickiego.
Zarząd zapoznał się z ww. sprawozdaniami.
 pismo Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa
Materialnego z Bydgoszczy dot. propozycji udziału w XXV Jubileuszowej Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”
organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa
Materialnego oraz Związek Powiatów Polskich.
Zarząd podjął decyzję o nie braniu udziału w ww. konkursie.
5. Pan A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła:
 Informację dotyczącą sprzedaży nieruchomości w Ksawerowie i w
Konstantynowie Łódzkim.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
 pismo do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Porszewicach dot. prośby o udostępnienie Łódzkiemu
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w dniu 5.11.2020 r. o godz. 10:00

nieruchomości położonej w Porszewicach, gmina Pabianice ozn. jako działki
nr: 128/2, 128/8, 128/9 i 128/10 w celu przeprowadzenia kontroli stanu
zachowania zabytkowego parku w Porszewicach oraz wyznaczenia osoby
upoważnionej do uczestnictwa w czynnościach związanych ze sporządzeniem
protokołu z kontroli z ramienia Centrum Administracyjnego jako użytkownika
nieruchomości.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. pisma oraz wytypował do jego
podpisania Pana J. Wróblewskiego i Pana R. Kraskę (w głosowaniu nie brał
udziału Pan Starosta K. Habura).
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 167/2020 w sprawie przyjęcia
planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pabianickiego na lata
2020-2022.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę
6. Pani A. Barańska – Inspektor w Wydziale Dróg i Mostów przedstawiła:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
 umowę z firmą Handlowo Usługową PROMARK z Kwiatkowic na wykonanie
pomiarów natężenia ruchu 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 ww. umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
7. Pan H. Brzyszcz przedstawił:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji Funduszy.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
8. Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa Pani I. Rzempowskiej – Naczelnikowi
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do reprezentowania Powiatu
Pabianickiego i podejmowania uchwał na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Sp. z o.o. Eko-Region w dniu 28.10.2020 r.
9. Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa Pani A. Kulpińskiej-Górskiej –
Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach do reprezentowania Powiatu
Pabianickiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie wniosków
o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus
2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
edukacji szkolnej, w tym do składania w imieniu i na rzecz Powiatu Pabianickiego
oświadczeń woli i wiedzy, w szczególności obejmujących podpisanie i złożenie
wniosku w konkursie oraz prowadzenie korespondencji dotyczącej konkursu.
10. Pan R. Kraska przedstawił:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 168/2020 w sprawie upoważnienia
osób do podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi
o dofinansowanie projektu pn. „Lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym”.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę oraz wytypował do podpisania ww.
umowy Pana R. Kraskę i Pana J. Grabowskiego – Dyrektora PCPR.
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11. Pan J. Wróblewski przedstawił:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 166/2020 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2021-2023 Programu Polityki
Zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023”
oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
12. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Informację na temat trwającej procedury o udzielenia zamówienia publicznego
na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Pabianickiego w latach
2021-2022. Poinformowała, że Banki składają liczne zapytania m.in. dotyczące
możliwości wypowiedzenie zawartej umowy przez każdą ze stron umowy
z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub krótszego okresu
wypowiedzenia uzgodnionego przez strony. Według Banków zapis taki
daje możliwość partnerskiego podejścia do zmieniającej się sytuacji rynkowej
i pozwala na adekwatne wycenienie kosztów obsługi. Przedmiotowa obsługa
ma trwać 5 lat, co jest w obecnej rzeczywistości długim okresem. Bez
takiego zapisu, zaproponowana cena usługi mogłaby być wyższa niż
zaplanował powiat.
W związku z powyższym Pani Skarbnik zaproponowała zmianę zapisu na:
„Po upływie 2 lat trwania umowy może nastąpić jej rozwiązanie
w drodze pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy,
z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia lub krótszego
okresu wypowiedzenia, uwzględnionego przez strony umowy”.
Zarząd wyraził zgodę na propozycję zapisu Pani Skarbnik.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 164/2020 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 165/2020 zmieniająca uchwałę w
sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
 Informację Nr 14/2020 o przyjęciu dokonanych zmian na dzień 19.10.2020
w planie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację.
13. Zarząd pracował nad projektem budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok.
Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

……………………

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

.…………………..

4. Jacek Wróblewski

..………………….

5. Robert Kraska

…………………...

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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