Protokół Nr 73/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 14 listopada 2011 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1. Pan M. Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu przedstawił:
 Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych
w najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 wyniki postępowania przetargowego na dostawę tablic rejestracyjnych dla
Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2. Na przetarg
wpłynęło 6 ofert:
1) „ADAMUS” Zakład Mechaniczny – Narzędzia Precyzyjne Henryk Adamus ze
Szczecina – cena oferty 380 494,35 zł brutto
2) „EUROTAB” Sp. z o.o. z Warszawy – cena oferty 269 849,70 zł brutto
3) UTAL Sp. z o.o. z Kobylnicy – cena oferty 258 170,85 zł brutto
4) PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp. J. z Kobyłki – cena oferty
654 266,52 zł brutto
5) PPHU „WIKU” Janusz Wlaźlak Producent Tablic Rejestracyjnych z
Piotrkowa Trybunalskiego – cena oferty 570 905,73 zł brutto
6) SUWARY S.A. z Pabianic – cena oferty 446 932,80 zł brutto
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Utal Sp. z o.o. z Kobylnicy za cenę
258 170,85 zł brutto.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z w/w firmą.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umowy z w/w firmą Pana
Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 prosi o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na „ubezpieczenie składników majątkowych Powiatu Pabianickiego
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadania mienia, ubezpieczenia komunikacyjne oraz
ubezpieczenie z tytułu administrowania drogami powiatowym” pomimo braków
formalnych w złożonym wniosku o podjęcie czynności przez Komisję
Przetargową oraz pomimo braku zabezpieczenia środków finansowych, które
zostaną zabezpieczone na najbliższej sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wszczęcie w/w postępowania.
2. Pani S. Różycka – Somorowska – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji
i Funduszy przedstawiła:
 Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
3. Pan A. Krasiński przedstawił:
 Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
 Wniosek do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
o podpisanie umowy użyczenia gruntów pokrytych rzeką Młynówką w m. Talar.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w wniosku oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego.

 Interpelację Pana R. Rządzińskiego dot. umieszczenia w projekcie budżetu
na 2012 r. zadań: przebudowa odcinka drogi nr 3314E w Jerwonicach, (została
wykonana dokumentacja), remont mostu na drodze 3314E (Jerwonice –
Szydłów) – została wykonana dokumentacja, budowa chodnika w Lutomiersku
na drodze 3300E ul. Łaska.
Zarząd postanowił udzielić odpowiedzi informującej, iż w dniu 8 listopada
2011 r. przyjął uchwałą zadania obejmujące remonty i inwestycje zaplanowane
na 2012 rok. Interpelacja wpłynęła w dniu 8 listopada 2011 r. po zatwierdzeniu
budżetu powiatu na 2012 r. W związku z tym sprawy zawarte
w interpelacji nie mogły zostać uwzględnione.
4. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
5. Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
 pismo Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łodzi dot. propozycji
przekazania przez Zarząd Spółdzielni budynku sklepowego przy
ul. Lutomierskiej 106 w Konstantynowie Łódzkim na rzecz Starostwa
Powiatowego lub DPS za uzgodnioną obopólnie kwotę w zamian za zaległy
czynsz za ostatnie 3 lata.
Zarząd postanowił udzielić odpowiedzi, iż decyzję w przedmiotowej sprawie
podejmie po prawomocnym zakończeniu postępowań sądowych toczących
się przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi o zapłatę oraz przed Sądem
Rejonowym w Pabianicach o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.
Zarząd wytypował do podpisania w/w odpowiedzi Pana Starostę K. Haburę
i Panią Wicestarostę I. Grendę.
 pismo z PFRON z Łodzi dot. informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
złożonego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
oraz o dofinansowaniu ze środków PFRON projektów pn.:
- „Zakup 9-cio miejscowego mikrobusu do przewozu dzieci w Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej im. Al. Kamińskiego w Porszewicach”
- „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wraz ze
stanowiskiem do mocowania wózków inwalidzkich i windą hydrauliczną dla
Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach”.
W związku z powyższym przedstawiła pismo PCPR dot. wytypowania osób
do podpisania umowy z PFRON o dofinansowanie w/w projektów.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umowy z PFRON Panią
Wicestarostę I. Grendę i Pana J. Grabowskiego – Dyrektora PCPR.
6. Pani M. Werstak przedstawiła:
 umowę z Wydawnictwem Pomorza i Kujaw PiK z Bydgoszczy na wykonanie
bezpłatne rekonstrukcji planszy z mapą powiatu pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Panią M. Werstak.
 umowę z Grupą PMT – Michał Kłosiński z Pabianic na wykonanie składu
graficznego i wydruku katalogu „Piękno i dziedzictwo kulturowe Powiatu
Pabianickiego”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Panią M. Werstak.
 Aneks do umowy z Konsorcjum Firm: GEODEZJA Robert Szymański z Łodzi
oraz AZYMUT – GEO Agnieszka Kantor z Łodzi na modernizację ewidencji
gruntów i budynków, uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące budynków i lokali
dla obszaru gmin wiejskich Pabianice i Ksawerów oraz weryfikacja użytków
terenów zabudowanych, zurbanizowanych z wykorzystaniem danych projektu
PHARE 2003 – wektoryzacja map katastralnych w Polsce (aneks dot. zmiany
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terminu realizacji całego zamówienia z dnia 15 listopada 2011 r. do dnia
20 grudnia 2011 r.).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią M. Werstak.
 umowę zlecenie z Panem Z. Grzanką z Pabianic na sędziowanie meczy
podczas III Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej, które odbędą się w dniu
20.11.2011 r., 26.11.2011 r., 04.12.2011 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do
jej podpisania Panią M. Werstak i Panią A. Jarmakowską – Jasiczek –
Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej.
 prosi o wyrażenie zgody na realizację usługi powyżej 1 000 zł brutto na
wykonanie gastronomii podczas „Turnieju Piłki Siatkowej”. Usługa zostanie
zrealizowana do kwoty 1 260 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
7. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 umowę z „GARMOND PRESS” S.A. z Krakowa na dostawę w 2012 r. gazet,
magazynów i czasopism w związku z przeprowadzonym przez BZ III
rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego udzielenie
zamówienia o wartości do 14 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
8. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 168/2011 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 169/2011 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

………………………

2. Irena Grenda

……………………...

3. Magdalena Werstak

……………………..

4. Tadeusz Rosiak

……………………...

5. Adam Krasiński

………………………

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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