Protokół Nr 280/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 21 czerwca 2010 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

1.Pan M.Somorowski – inspektor w Biurze Zarządu przedstawił:
 Informacje z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w
najbliŜszym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wprowadzenia zmian w Rocznym Planie
Zamówień Publicznych na 2010 r. polegających na :
1) Zmianie terminu złoŜenia wniosku do Komisji Przetargowej o rozpoczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia z 25.06.2010 r. na 22.07.2010 r. dla
zadania pn: „ Remont drogi powiatowej nr 1512E CzyŜemin - Zofiówka, gm.
Dłutów”.
2) Zmianie terminu złoŜenia wniosku do Komisji Przetargowej o rozpoczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia z 21.09.2010 r. na 05.07.2010 r. dla
zadania pn: „ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiersk”.
3) dodaniu zadania pn:„Zakup samochodu cięŜarowego na potrzeby Wydziału
Dróg i Mostów”
Termin złoŜenia wniosku do Komisji Przetargowej o rozpoczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia – 25.06.2010 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyŜsze.
2. Pani A. BroŜyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
 Informację z przebiegu realizowanych konkursów i projektów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
3. Pani I. Grenda przedstawiła:
 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie sprzedaŜy w drodze
bezprzetargowej na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice nieruchomości
zabudowanej połoŜonej w Pabianicach przy ul. Wspólnej 23 stanowiącej
własność Powiatu Pabianickiego i w sprawie nabycia przez Powiat Pabianicki
nieruchomości niezabudowanej połoŜonej przy ul. Św. Jana 30,32,34
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Wnioski o przyznanie dofinansowania na zadania z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na rok 2010 na realizację zadań :
1) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji biologicznej
oczyszczalni ścieków BOS 50 dla Domu Pomocy Społecznej w
Konstantynowie Łódzkim – kwota 19 520 zł

2) Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu ( w tym pomników
przyrody) w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim – kwota
44 900 zł
Zarząd jednogłośnie przyjął do realizacji w/w wnioski. Realizacja wniosków
nastąpi po pozyskaniu środków przeznaczonych na realizację zadań z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach dot. wyraŜenia zgody na
likwidację komputera naleŜącego do PUP. Koszt jego naprawy jest
nieopłacalny i moŜe przewyŜszyć koszt zakupu nowego sprzętu.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyŜsze.
 Odpowiedź na wniosek ZS Nr 1 w Pabianicach informującą o wyraŜeniu przez
Zarząd Powiatu Pabianickiego zgody na usunięcie siedmiu drzew z gatunku
topoli, znajdujących się na nieruchomości połoŜonej w Pabianicach przy
ul. Piotra Skargi 19/21 stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, będącej
w trwałym zarządzie ZS Nr 1 w Pabianicach.
Zarząd zapoznał się z treścią w/w odpowiedzi oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
 Aneks Nr 1 do umowy najmu z dnia 10.09.2007 r. z Przedsiębiorstwem
Inwestycyjnym IBAR z Pabianic lokalu uŜytkowego zlokalizowanego na
nieruchomości połoŜonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6.
(dot. zwiększenia powierzchni uŜytkowej).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
4. Pan J.Barasiński – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej przedstawił:
 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wydania opinii do
projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w
Bydgoszczy.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Pismo Polskiego Impresariatu Artystycznego „Artos-Groupe” dot. wsparcia
finansowego oraz objęcia honorowym patronatem koncertu charytatywnego
poświęconego Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II – „In Memoriał – Jestem z
Wami – Przesłania do Polaków”, który odbędzie się 4.11.2010 r. w
Archikatedrze Łódzkiej.
Zarząd nie wyraził zgody na powyŜsze ze względu na brak środków
finansowych.
 Umowę z Towarzystwem Śpiewaczym „Dzwon” z Pabianic na świadczenie
usługi promocyjnej na rzecz Powiatu Pabianickiego podczas XXXII Festiwalu
Pieśni Chóralnej Ziemi Łódzkiej w dniu 27.06.2010 r. w Konstantynowie
Łódzkim.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
5. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 542/10 w sprawie zmian w
budŜecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 543/10 zmieniającą uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budŜetowej Powiatu Pabianickiego na 2010
rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
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 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Pabianickiego,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze
półrocze kaŜdego roku budŜetowego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budŜetu
Powiatu Pabianickiego na 2010 rok ( kwota 7 320,00 zł)
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010 – 2014.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 Analizę bieŜącą dochodów i wydatków Powiatu Pabianickiego.
Zarząd zapoznał się z w/w analizą.
 Zaktualizowany wykaz osób upowaŜnionych do składania podpisów pod
względem merytorycznym w Starostwie Powiatowym w Pabianicach (wykaz
znajduje się w Wydz. FN).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w wykaz.
 Pismo Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlana” z Łodzi dot. przyspieszenia
płatności faktury końcowej za roboty remontowe w Domu Dziecka w
Porszewicach w związku z realizacją zadania pn. „Optymalizacja
wykorzystania energii cieplnej w budynkach uŜyteczności publicznej na
terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach - filia w
Pabianicach, ul. Sejmowa 2”.
Zarząd wyraził zgodę na przyspieszenie płatności w/w faktury wyznaczając
termin wypłaty do 30.06.2010 r.
 Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o moŜliwości
spłaty kredytu długoterminowego do wysokości 6 000 000 zł zaciąganego
przez Powiat Pabianicki w 2010 r.
Zarząd zapoznał się z w/w uchwałą.
6. Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów przedstawiła:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji drogowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Umowę uŜyczenia z Gminą Miejską Pabianice na bezpłatne uŜytkowanie
części działek o numerach ewidencyjnych 6-218/4, 12-401/5 i 14-222/5
przeznaczonych pod budowę zatok przystankowych.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana T. Rosiaka.
 Propozycję wykonania prac remontowych przy przepuście w okolicy kapliczki
w TąŜewach, gm. Dłutów.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyŜsze.
 Propozycję wykonania nakładek na drogach powiatowych:
- w Dziektarzewie
- nr 3307 E – ul. 1 Maja/ ul. Kolejowej w Konstantynowie Łódzkim,
- nr 3308 E – drodze w m. Szynkielew
- nr 3309 E – ul. Rydzyńskiej w Pabianicach
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o wykonaniu nakładek na drogach
powiatowych: nr 3307E – ul. 1 Maja/ul. Kolejowej w Konstantynowie Łódzkim,
3308E – w m. Szynkielew, 3309E – ul. Rydzyńskiej w Pabianicach.
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7. Pan T. Rosiak przedstawił:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 544/10 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa szczególnego Pani Janinie Śmiechowicz – Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21, do podpisania
dokumentacji i załatwienia wszelkich spraw związanych z realizacją i
rozliczaniem projektu pt. „ZS1- Teraz uczeń – nowe kwalifikacje”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach działania „ 9.2 Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 545/10 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa szczególnego Panu Henrykowi Kucharskiemu – Dyrektorowi
Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach , ul. Św. Jana 27, do podpisania
dokumentacji i załatwienia wszelkich spraw związanych z realizacją i
rozliczaniem projektu pt. „Wykorzystaj szansę” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
działania „9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 546/10 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa szczególnego Pani Hannie Grąckiej – Dyrektorowi Zespołu
Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5, do podpisania dokumentacji i
załatwienia wszelkich spraw związanych z realizacją i rozliczaniem projektu pt.
„ZS3 z nami w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania „ 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Umowę z Wojewodą Łódzkim na udzielenie dotacji Powiatowi Pabianickiemu
w wysokości 6 000,00 zł przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w
latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Panią Wicestarostę I. Grendę i Pana T. Rosiaka.
 Pismo ZS Nr 1 w Pabianicach dot. przyznania środków finansowych w
wysokości15.250,00 zł na wykonanie dokumentacji projektu – kosztorysu oraz
zabezpieczenia w budŜecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok kwoty
niezbędnej do wykonania prac związanych z realizacją decyzji Komendanta
Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pabianicach.
Zarząd postanowił wrócić do sprawy po rozstrzygnięciu ogłoszonych
przetargów.
8. Pan Z. Merdała – Audytor Wewnętrzny przedstawił:
 Informację nt. likwidacji gospodarstwa pomocniczego - PODGiK.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
9. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy przedstawił:
 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyraŜenia zgody na
aplikowanie o dofinansowanie projektu „ Optymalizacja wykorzystania energii
cieplnej w budynkach uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu
Pabianickiego - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
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 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Planu Rozwoju
Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007 – 2013.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Habura

.............................

2. Irena Grenda

…………………….

3. Tadeusz Rosiak

.............................

Protokołowała:
Magdalena Post
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