Protokół Nr 146/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 23 listopada 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.
 umowę z firmą Open Nexus Sp. z o. o. z Poznania na udostępnienie platformy
zakupowej (systemu) w modelu SaaS pod adresem platformazakupowa.pl
do prowadzenia postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnych
z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, 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 ww. umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 umowę z Zakładem Ochrony Mienia Sp. z o.o. z Pabianic na dostawę
i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2, 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 ww. umowy Pana
Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 wyniki
postępowania
przetargowego
na
„Ubezpieczenie
mienia,
odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu
Pabianickiego na lata 2021-2022” na część nr 1, część nr 2 i część nr 3.
Na przetarg na część nr 1 wpłynęło 5 ofert:
1) Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie – cena oferty 606.317,37 zł brutto
2) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Łodzi
– cena oferty 214.557,00 zł brutto
3) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą
w Warszawie – cena oferty 575.920,64 zł brutto
4) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą Łodzi – cena oferty
741.084,30 zł brutto
5) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo
Korporacyjne w Toruniu z siedzibą w Łodzi – cena oferty
762.957,72 zł brutto
Na przetarg na część nr 2 wpłynęły 3 oferty:
1) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Łodzi
– cena oferty 80.000,00 zł brutto
2) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą
w Warszawie – cena oferty 77.000,00 zł brutto
3) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie – cena
oferty 68.000,00 zł brutto
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Na przetarg na część nr 3 wpłynęły 3 oferty:
1) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Oddział w Łodzi – cena oferty 62.840,00 zł brutto
2) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Łodzi
– cena oferty 31.070,00 zł brutto
3) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo
Korporacyjne w Toruniu z siedzibą w Łodzi – cena oferty
85.288,00 zł brutto.
Oferta Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie na część nr 1 została odrzucona. Najkorzystniejszą
ofertę spośród nieodrzuconych na część nr 1 złożyło Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych TUW Biuro Regionalne z Łodzi za kwotę 214.557,00 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertę na część nr 2 złożył Powszechny Zakład Ubezpieczeń
S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę 68.000,00 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertę na część nr 3 złożyła Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi za kwotę
62.840,00 zł brutto.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umów na część nr 1, część nr 2
i część nr 3 z ww. firmami.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umów z ww. firmami Pana
Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
2. Pan J. Małkus – Inspektor Kontroli Wewnętrznej przedstawił:
 Protokół z kontroli przeprowadzonej w II Liceum Ogólnokształcącym
w Pabianicach w zakresie: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników
nie będących nauczycielami w latach 2017-2019; dochodów jednostki w latach
2017-2019, w tym egzekucja należności; stosowania przez kontrolowaną
jednostkę procedur kontroli zarządczej w zakresie prowadzenia inwentaryzacji
okresowych. W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono uchybień.
Zarząd zapoznał się z ww. protokołem.
3. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
4. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
5. 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.
 umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy na przyznanie
dofinansowania dla ZS Nr 2 w Pabianicach na realizację projektu „Wykorzystaj
szansę – osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2
w Pabianicach” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. umowy oraz wytypował
do jej podpisania Pana R. Kraskę i Panią E. Matusiak – p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach.
6. Pani A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła:
 Informację
dotyczącą
sprzedaży
nieruchomości
w
Ksawerowie
i w Konstantynowie Łódzkim.
Zarząd zapoznał się ww. informacją.
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 umowę z PPHU Zakład Usług Budowlanych Janusz Przygocki z Chechła
Pierwszego na wykonanie usługi zabezpieczenia nieruchomości położonej
w Pabianicach przy ul. Starej 2 i 4, w obrębie P-26, ozn. jako działki nr 187
i nr 188, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 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 ww. umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana J. Wróblewskiego.
7. Pan H. Brzyszcz przedstawił:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
8. 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.
 Aneksu Nr 2/2020 do umowy z dnia 17.03.2020 r. z Gminą Dobroń
na
przekazanie
Powiatowi
Pabianickiemu
środków
finansowych
na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E
w Ldzaniu, gmina Dobroń” (aneks dot. zmiany treści § 5 ust. 3, § 5 ust. 4,
§ 5 ust. 5, § 6 ust. 3 umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. aneksu oraz wytypował
do jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 umowę z Panem Mariuszem Pisarkiem USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA
z Woli Bałuckiej na naprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 3301E
w miejscowości Janowice, gmina Pabianice, 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.
 umowę z Panem Pawłem Rutkowskim z Pabianic na wykonanie prac
polegających na usuwaniu awarii kanalizacji deszczowej w pasie 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 ww. umowy Pana H. Brzyszcza
i Panią J. Nowicką – Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów.
 umowę z firmą Dlagminy.com Krzysztof Mika z siedzibą w miejscowości Posada
na wykonanie okresowej kontroli rocznej przeglądów drogowych obiektów
inżynierskich będących w administracji Powiatu Pabianickiego – trzynastu
obiektów mostowych, 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 H. Brzyszcza
i Panią J. Nowicką – Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów.
9. Pan J. Wróblewski przedstawił:
 Aneks nr 3 do umowy nr 204/2019 z dnia 31.12.2019 r. z „Fundacją Młodzi
Ludziom” z siedzibą w Borysławie na realizację zadania publicznego pod nazwą:
„Prowadzenie
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie
powiatu pabianickiego w roku 2020” (aneks dot. zmiany załącznika nr 5
do umowy).
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Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. aneksu oraz wytypował
do jego podpisania Pana J. Wróblewskiego i Pana R. Kraskę.
 Uchwałę Nr 198/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie zatwierdzenia
wyników 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”.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
 prosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z firmą Gameta – Szpital
Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. ze Rzgowa na realizację w latach 2021 – 2023
programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego
w latach 2019 – 2023”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania ww. umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana J. Wróblewskiego.
10. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 196/2020 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 197/2020 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
 Informację Nr 17/2020 o przyjęciu dokonanych zmian na dzień 18.11.2020
w planie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. informację.
 Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu za miesiąc
październik 2020 roku: Rb-27S, Rb-28S.
Zarząd przyjął ww. sprawozdania.
 autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata
2020-2025. Podstawą wprowadzenia autopoprawki jest: wniosek Komendanta
Powiatowego PSP w Pabianicach w sprawie przyjęcia środków dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych
i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pabianicach – dofinansowanie zakupu” na kwotę 80.000,00 zł; wniosek DPS
w Pabianicach w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę
330.000,00 zł; wniosek PCPR w Pabianicach w sprawie wprowadzenia
zmian na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.368.2020
z 13 listopada 2020 roku dotyczącej dotacji celowych. Na podstawie ww. decyzji
Wojewody Łódzkiego dokonano zmniejszenia o kwotę 35.050,00 zł w związku
z mniejszą od statutowej liczby miejsc rzeczywistych w Środowiskowym
Domu Samopomocy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększenia o kwotę 2.103,00 zł w związku
z większą od planowanej liczby uczestników ze spektrum autyzmu lub
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Środowiskowym Domu Samopomocy.
Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do ww. projektu uchwały i skierował
ją do Biura Rady.
 autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok (dot. wprowadzenia
autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
4

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata
2020-2025).
Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do ww. projektu uchwały i skierował
ją do Biura Rady.
11. Pan R. Kraska przedstawił:
 pismo Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wytypowania osób do podpisania
Aneksu Nr 1 do umowy Nr 54/2020 z dnia 30.03.2020 r. z „Blue Ocean” Business
Consulting Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie usługi opracowania aktualizacji
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu
Pabianickiego” (aneks dot. zmiany treści § 2 pkt. 3 umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana R. Kraskę i Pana J. Chojeckiego – Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu.
12. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 pismo Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Kadr i Płac dot. wyrażenia zgody
na odstąpienie od stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale
Nr 194/17 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie
realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 30 000 euro oraz na usługi społeczne przy zakupie kart
podarunkowych od firmy Kaufland w ramach paczek świątecznych dla dzieci
finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce oraz istniejące obostrzenia, w tym
zamknięcie galerii handlowych, najlepszym rozwiązaniem będzie zakup kart
podarunkowych z marketów spożywczych, które nie będą zamknięte.
Najkorzystniejszy będzie zakup kart podarunkowych w sieci Kaufland, w związku
z niewielką odległością marketu od miejsca pracy oraz zróżnicowanym
asortymentem tej sieci, gdzie każdy uprawniony będzie mógł zrealizować swoja
kartę zgodnie ze swoimi potrzebami.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

…....……….

2. Henryk Brzyszcz

..……………

3. Jacek Wróblewski

.……………

4. Robert Kraska

..……………

Protokołowała
Marzena Socha
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