Protokół Nr 166/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 8 marca 2021 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.
 pisma: Wydziału Dróg i Mostów, Wydziału Finansowego i Wydziału Inwestycji
i Funduszy dot. wprowadzenia zmian w Rocznym Planie Zamówień
Publicznych na 2021 rok polegających na zmianie terminu złożenia wniosku
do Komisji Przetargowej o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
dla zadań pn.:
1) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości
Rydzyny, Gmina Pabianice” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E
od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina
Dłutów” z 2.03.2021 r. na 15.04.2021 r.
2) „Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2021 roku oraz na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów” z 16.03.2021 r. na 14.05.2021 r.
3) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach,
ul. Gdańska 5” z 01.06.2021 r. na 08.03.2021r.
Zarząd jednogłośnie 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.
5. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy przedstawił:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji Funduszy.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
6. Pan H. Brzyszcz przedstawił:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 24/2021 w sprawie upoważnienia
osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o
dofinansowanie zadania pn.: „Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu
Endera w Pabianicach”.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę oraz upoważnił Pana H. Brzyszcza
i Pana J. Wróblewskiego do reprezentowania Powiatu Pabianickiego i składania
oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie ww. zadania.

 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyrażenia zgody na
złożenie wniosku w ramach programu „Sportowa Polska” – Program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej’.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
7. Pan J. Szczepaniak – Adwokat przedstawił:
 Informację na temat zadłużenia Gminy Konstantynów Łódzki z tytułu Wyroku
Sądu Rejonowego w Pabianicach Sygn. Akt I C 631/19 z 2 grudnia 2019 r.
opatrzonego klauzulą wykonalności z 28 stycznia 2021 w oparciu, o który
Gmina Konstantynów Łódzki zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Skarbu
Państwa – Starosty Pabianickiego kwoty 33 016,74 zł wraz odsetkami
wskazanymi w tym orzeczeniu. Gmina Konstantynów Łódzki ma prawo
powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie jej
odpowiedzialności do wysokości wartości stanu czynnego spadku po T. Z.
zmarłym 8.11.2014 r., który był dłużnikiem Skarbu Państwa – Starosty
Pabianickiego z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy
ul. Łódzkiej 27/29.
Pismem z dnia 11.02.2021 r. pełnomocnik Starosty Pabianickiego wezwał
Gminę Konstantynów Łódzki do zapłaty kwot wynikających z ww. wyroku.
Pismem z dnia 24.02.2021 r. pełnomocnik Gminy Konstantynów Łódzki
odmówił wypłaty kwoty żądanej przez Starostę Pabianickiego. W swoim piśmie
podniósł, iż odpowiedzialność Gminy ograniczona jest do wysokości stanu
czynnego spadku po zmarłym T. Z. Wskazał również, iż odpowiedzialność
Gminy została określona do kwoty 1 622 000,00 zł, przy czym kwota ta nie
wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, a zatem zapłata żądanej
przez Starostę Pabianickiego kwoty przez Gminę Konstantynów Łódzki
mogłaby być uznana w ocenie Gminy za działalność z pokrzywdzeniem innych
wierzycieli występujących z roszczeniami po zmarłym T. Z. Pełnomocnik Gminy
wskazał, iż ewentualne roszczenia winny być kierowane przez Starostę
Pabianickiego do Komornika zajmującego się oszacowaniem nieruchomości
wchodzących w skład spadku po zmarłym T. Z.
Pan Adwokat J. Szczepaniak poinformował, iż w jego ocenie dyscyplina
finansów publicznych jakiej podlega Starosta Pabianicki obliguje go do podjęcia
wszelkich możliwych kroków zmierzających do pozyskiwania wszelkich
należnych Powiatowi lub Skarbowi Państwa kwot. W tej sytuacji zasadnym jest
skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko Gminie Konstantynów
Łódzki.
Zarząd podjął decyzję o skierowaniu ww. sprawy do egzekucji.
8. Pan J. Małkus – Inspektor Kontroli Wewnętrznej przedstawił:
 Protokół z kontroli przeprowadzonej w I i II Liceum Ogólnokształcącym
w Pabianicach w zakresie rozliczenia podatku za 2020 rok, stosowania
postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przestrzegania Zarządzeń
Starosty Pabianickiego wydanych w latach 2016-2020.
Zarząd zapoznał się z ww. protokołem.
9. 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 ww. informacją.
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 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania umowy
z firmą ARCOBALENO M. Janczyk z Warszawy na zakup farby drogowej oraz
rozpuszczalnika, w związku z przeprowadzonym przez Wydział Dróg i Mostów
rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenia
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.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania
porozumienia z Gminą Lutomiersk na powierzenie Gminie prowadzenia zadania
polegającego na budowie odcinka chodnika w miejscowości Wrząca,
ul. Piłsudskiego w drodze powiatowej nr 3314E w ramach zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E (ul. Piłsudskiego) w miejscowości
Wrząca w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk”.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. porozumienia oraz wytypował do
jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania
porozumienia z Gminą Lutomiersk na powierzenie Gminie prowadzenia zadania
polegającego na budowie odcinka chodnika w miejscowości Lutomiersk,
ul. Łaska w drodze powiatowej nr 3300E w ramach zadania pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3300E (ul. Łaska) w miejscowości Lutomiersk w zakresie
budowy chodnika, Gmina Lutomiersk”.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. porozumienia oraz wytypował do
jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
10. Pani Wicestarosta G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
 umowę z Gminą Konstantynów Łódzki na udzielenie Powiatowi Pabianickiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna
zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie Gminy Konstantynów Łódzki do ZSS Nr 4
w Konstantynowie Łódzkim.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana R. Kraskę.
11. Pani B. Janeczek – Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 21/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na
2021 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 22/2021 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2021 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 23/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
 Oświadczenie o dokonaniu potrącenia wierzytelności Pani J. Paszkiewicz –
Sherzai prowadzącej szkoły niepubliczne „Optima” w Pabianicach
przysługującej Powiatowi Pabianickiemu z tytułu rekompensaty za koszty
odzyskania należności wynikającej z faktur VAT uiszczonych po terminie
zgodnie z umową dzierżawy z dnia 30 lipca 2018 r. oraz z dnia 29 czerwca
2020 r. w łącznej wysokości 1 521,11 zł z wierzytelnością przysługującą Pani
J. Paszkiewicz – Sherzai z tytułu refinansowania 16,52 % łącznych kosztów
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ogrzewania w styczniu 2021 r., udokumentowaną rachunkiem nr 1/02/21 z dnia
16.02.2021 na kwotę 1 478,69 zł. W wyniku dokonanego potrącenia obie
wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej,
co oznacza, że po potrąceniu na dzień 08.03.2021 r. J. Paszkiwicz – Sherzai
pozostaje kwota 26 227,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
liczonymi do dnia zapłaty.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. oświadczenia oraz wytypował
do jego podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana
J. Wróblewskiego.
12. Pani A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła:
 Informację
dotyczącą
sprzedaży
nieruchomości
w
Ksawerowie
i w Konstantynowie Łódzkim.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
 odpowiedź na pismo Pani J. Paszkiewicz – Sherzai z Pabianic informującą
o wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu Pabianickiego na poddzierżawę
firmie CE ERUDIO Sp. z o.o. z Pabianic dwóch pomieszczeń w budynku
zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy
ul. św. Jana 33, z przeznaczeniem na cele oświatowe na okres od 1 sierpnia
2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. odpowiedzi oraz wytypował
do jej podpisania Panią Wicestarostę G. Wenne – Błażyńską i Pana
J. Wróblewskiego.

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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