Protokół Nr 165/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 1 marca 2021 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
2. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
3. 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.
4. 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.
5. Pan J. Wróblewski przedstawił:
 umowę z firmą Waligórski z Pabianic na wykonanie, sprzedaż i dostawę
pucharów, medalu, statuetki oraz tabliczek okolicznościowych, w związku
z przeprowadzonym przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego
udzielenie zamówienia o wartości niższej niż 130 000 zł.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania ww. umowy Pana H. Brzyszcza
i Pana J. Wróblewskiego.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 20/2021 w sprawie określenia
podziału i wysokości dotacji na zdanie własne Powiatu Pabianickiego
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął ww. uchwałę.
 pismo Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów dot. prośby o współorganizację
VIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Kadetów w zapasach i Dzieci w mini
zapasach w stylu klasycznym, który odbędzie się w dniach 16-17.04.2021 r.
oraz o ufundowanie medali, pucharów i upominków dla zwycięzców
ww. turnieju.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na współorganizację ww. imprezy
oraz na zakup medali, pucharów i upominków do kwoty 2 500 zł.
 prosi o upoważnienie osób do podpisania umów z klubami sportowymi
na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.
Zarząd jednogłośnie upoważnił do podpisania ww. umów Pana
J. Wróblewskiego i Panią S. Gabarę – Rąkowską – Naczelnika Wydziału
Infrastruktury Społecznej.
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.
 Aneks Nr 1 do Umowy Nr 109/2020 z TRANS-DRO-BUD z Aleksandrowa
Łódzkiego na całodobowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie

Gminy Lutomiersk (aneks dot. zmiany w § 7 ust. 1, § 7 ust. 7 i § 7 ust. 13
ww. umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 Aneks Nr 1 do Umowy Nr 106/2020 z firmą WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k.
z Porszewic na całodobowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk (aneks dot. zmiany
w § 7 ust. 1, § 7 ust. 7 i § 7 ust. 13 ww. umowy).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 Aneks Nr 1/2021 do Porozumienia Nr 1/2020 z Gminą Dobroń w sprawie
powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych w zakresie zarządu
drogami powiatowymi, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
na terenie Gminy Dobroń w sezonie 2020/2021 (aneks dot. zmiany w § 3
ww. porozumienia).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 Aneks Nr 1/2021 do Porozumienia Nr 2/2020 z Gminą Dłutów w sprawie
powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych w zakresie zarządu
drogami powiatowymi, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
na terenie Gminy Dłutów w sezonie 2020/2021 (aneks dot. zmiany w § 3
ww. porozumienia).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 Aneks Nr 1/2021 do Porozumienia Nr 3/2020 z Gminą Miejską Pabianice
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pabianice prowadzenie zadań
publicznych w zakresie zarządu drogami powiatowymi, polegających
na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Miasta Pabianice
w sezonie 2020/2021 (aneks dot. zmiany w § 3 ww. porozumienia).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 Aneks Nr 1/2021 do Porozumienia Nr 4/2020 z Gminą Konstantynów Łódzki
w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych w zakresie
zarządu drogami powiatowymi, polegających na zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych na terenie Gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2020/2021
(aneks dot. zmiany w § 3 ww. porozumienia).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść ww. aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana H. Brzyszcza.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. akceptacji rozliczenia dotacji za styczeń
2021 r. na kwotę 98 111,00 zł za zimowe utrzymanie dróg powiatowych
na terenie Gminy Konstantynów Łódzki. Rozliczenie wpłynęło w terminie i jest
zgodne z treścią zawartego porozumienia.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. rozliczenie (w głosowaniu nie brał
udziału Pan J. Wróblewski).
7. Pani A. Dobrosz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła:
 Informację dotyczącą sprzedaży nieruchomości w Ksawerowie i w
Konstantynowie Łódzkim.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
 Informację na temat przebiegu postępowań dot. opłat planistycznych i opłaty
adiacenckiej w Gminie Ksawerów.
Zarząd zapoznał się z ww. informacją.
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8. Zarząd jednogłośnie wytypował Komisję Przetargową do przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 1 marca 2021 r. na najem lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej
w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego,
w składzie:
1) J. Wróblewski – Przewodniczący
2) G. Wenne – Błażyńska - Członek
3) A. Dobrosz – Członek
9. Pani L. Forysiak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania przedstawiła:
 pismo Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim
dot. prośby o zwiększenie liczby godzin pracy logopedy w Poradni.
Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie liczby godzin logopedy w roku
szkolnym 2020/2021 ze względu na brak wolnych środków finansowych
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2021 rok.
10.Zarząd
jednogłośnie
udzielił
pełnomocnictwa
Adwokatowi
Panu
A. Derdzikowskiemu z Kancelarii Adwokackiej w Łodzi do prowadzenia sprawy
przeciwko Pani A. Pawlak w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie aktu
wykonawczego Sądu Okręgowego w Łodzi – IIC 839/10 i Sądu Apelacyjnego
w Łodzi I Aca 12/17 we wszystkich instancjach sądowych i administracyjnych,
w tym w postępowaniu egzekucyjnym, z prawem substytucji oraz prawem
do odbioru kwoty stanowiącej zwrot kosztów zastępstwa procesowego.
11. Pan R. Kraska:
 prosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z Gminą Miejską Pabianice
na udzielenie Gminie Miejskiej Pabianice dotacji do kwoty 86 841 zł
na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
pn. „Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez
wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach (przebudowa rowu
R-5 na odcinku 0+00 do 0+73)”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania ww. umowy Pana R. Kraskę
i Panią I. Rzempowską – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa.
Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura
2. Henryk Brzyszcz

…………………...
……………….....

3. Jacek Wróblewski

..………………….

4. Robert Kraska

…………………...

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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