Protokół Nr 113/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 28 maja 2012 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 remonty chodników na drogach
powiatowych na część „A”, „B”, „C”.
W części „A” na przetarg wpłynęło 13 ofert:
1) P.H.U. „ALMO” Dariusz Aleksandrowicz z Łodzi – cena oferty 63.863,90 zł
brutto
2) Konsorcjum firm: Zakład Instalacyjno, Inżynieryjno – Budowlany Ryszard
Krzewicki z Łodzi oraz Zakład Inżynieryjno – Budowlany „INBUD” z Pabianic
– cena oferty 62.736,46 zł brutto
3) „HODO” Sławomir Kłobski ze Zgierza – cena oferty 98.071,34 zł brutto
4) MEGibud Grzegorz Janaszkiewicz z Łodzi – cena oferty 71.926,80 zł brutto
5) STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa – cena oferty 60.230,92 zł brutto
6) „STACH-BRUK” Stanisław Szymczyk z Wodzierad – cena oferty
68.038,86 zł brutto
7) „DANAK FIRMA BUDOWLANA MARCISZEWSKI ZAWADOWSCY” Sp. J.
z Łodzi – cena oferty 79.906,74 zł brutto
8) „Bruk-Bud” P.U.P.H. Jan Rzepka z Łodzi – cena oferty 79.126,75 zł brutto
9) Firma P.U.H. „WADRI” z Sieradza – cena oferty 74.051,87 zł brutto
10) DROMAK Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli – cena oferty 70.237,61 zł brutto
11) POL-DRÓG WARSZAWA Sp. z o.o. z Warszawy – cena oferty 73.862,61 zł
brutto
12) P.P.H.U. WELLBET s.c. R. Lazarowicz, M. Lazarowicz z Błaszek – cena
oferty 57.210,87 zł brutto
13) „LEAR” A. i. R. Kłucjasz Sp. J. z Bełchatowa – cena oferty 77.336,93 zł
brutto
W części „A” została odrzucona oferta Konsorcjum firm: Zakład Instalacyjno,
Inżynieryjno – Budowlany R. Krzewicki z Łodzi oraz Zakład Inżynieryjno –
Budowlany „INBUD” z Pabianic. Najkorzystniejszą ofertą spośród ofert
nieodrzuconych jest oferta P.P.H.U. WELLBET s.c. R. Lazarowicz,
M. Lazarowicz z Błaszek za cenę 57.210,87 zł brutto.
W części „B” na przetarg wpłynęło 12 ofert:
1) Konsorcjum firm: Zakład Instalacyjno, Inżynieryjno – Budowlany Ryszard
Krzewicki z Łodzi oraz Zakład Inżynieryjno – Budowlany „INBUD” z Pabianic
– cena oferty 85.038,26 zł brutto
2) MEGibud Grzegorz Janaszkiewicz z Łodzi – cena oferty 75.312,92 zł brutto
3) STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa – cena oferty 64.407,35 zł brutto

4) Zakład Betoniarsko – Studniarski „STUD-BET” Krzysztof Wilczura z
Ksawerowa – cena oferty 139.663,30 zł brutto
5) „STACH-BRUK” Stanisław Szymczyk z Wodzierad – cena oferty 75.369,36 zł
brutto
6) „DANAK FIRMA BUDOWLANA MARCISZEWSKI ZAWADOWSCY” Sp. j.
z Łodzi – cena oferty 90.915,35 zł brutto
7) „Bruk-Bud” P.U.P.H. Jan Rzepka z Łodzi – cena oferty 88.184,33 zł brutto
8) Firma P.U.H. „WADRI” z Sieradza – cena oferty 81.552,59 zł brutto
9) DROMAK Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli – cena oferty 79.146,26 zł brutto
10) POL-DRÓG WARSZAWA Sp. z o.o. z Warszawy – cena oferty 81.386,95 zł
brutto
11) P.P.H.U. WELLBET s.c. R. Lazarowicz, M. Lazarowicz z Błaszek – cena
oferty 61.617,13 zł brutto
12) „LEAR” A. i. R. Kłucjasz Sp. J. z Bełchatowa – cena oferty 85.917,44 zł
brutto
W części „B” została odrzucona oferta: Konsorcjum firm: Zakład Instalacyjno,
Inżynieryjno – Budowlany R. Krzewicki z Łodzi i Zakład Inżynieryjno –
Budowlany „INBUD” z Pabianic oraz oferta Zakładu Betoniarsko –
Studniarskiego „STUD-BET”. Najkorzystniejszą ofertą spośród ofert
nieodrzuconych jest oferta firmy P.P.H.U. WELLBET s.c. R. Lazarowicz,
M. Lazarowicz z Błaszek za cenę 61.617,13 zł brutto.
W części „C” na przetarg wpłynęło 14 ofert:
1) P.H.U. „ALMO” Dariusz Aleksandrowicz z Łodzi – cena oferty 133.303,00 zł
brutto
2) Konsorcjum firm: Zakład Instalacyjno, Inżynieryjno – Budowlany Ryszard
Krzewicki z Łodzi oraz Zakład Inżynieryjno – Budowlany „INBUD” z Pabianic
– cena oferty 131.145,24 zł brutto
3) MEGibud Grzegorz Janaszkiewicz z Łodzi – cena oferty 135.497,07 zł brutto
4) STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa – cena oferty 123.222,51 zł brutto
5) Zakład Betoniarsko Studniarski „STUD-BET” Krzysztof Wilczura z
Ksawerowa – cena oferty 254.090,02 zł brutto
6) „STACH-BRUK” Stanisław Szymczyk z Wodzierad – cena oferty
140.112,07 zł brutto
7) „DANAK FIRMA BUDOWLANA MARCISZEWSKI ZAWADOWSCY” Sp. j.
z Łodzi – cena oferty 163.966,77 zł brutto
8) „Bruk-Bud” P.U.P.H. Jan Rzepka z Łodzi – cena oferty 156.211,14 zł brutto
9) „MAGNUM” Małgorzata Jarzębowska z Łodzi – cena oferty 142.168,01 zł
brutto
9) Firma P.U.H. „WADRI” z Sieradza – cena oferty 158.263,36 zł brutto
10) DROMAK Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli – cena oferty 140.527,51 zł brutto
12) POL-DRÓG WARSZAWA Sp. z o.o. z Warszawy – cena oferty
144.414,30 zł brutto
14) P.P.H.U. WELLBET s.c. R. Lazarowicz, M. Lazarowicz z Błaszek – cena
oferty 118.761,97 zł brutto
15) „LEAR” A. i. R. Kłucjasz Sp. J. z Bełchatowa – cena oferty 156.944,05 zł
brutto
W części „C” została odrzucona oferta Konsorcjum firm: Zakład Instalacyjno,
Inżynieryjno – Budowlany R. Krzewicki z Łodzi oraz Zakład Inżynieryjno –
Budowlany „INBUD” z Pabianic. Najkorzystniejszą ofertą spośród ofert
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nieodrzuconych jest oferta P.P.H.U. WELLBET s.c. R. Lazarowicz,
M. Lazarowicz z Błaszek za cenę 57.210,87 zł brutto.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umów z w/w firmą na część
„A”, „B”, „C”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umów z w/w firmą Pana Starostę
K. Haburę i Pana A. Krasińskiego.
pismo Wydziału Inwestycji i Funduszy dot. wprowadzenia zmian w Rocznym
Planie Zamówień Publicznych na 2012 r. polegających na dodaniu zadania
pn.: „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Pabianicach, ul. Moniuszki 132”. Termin złożenia wniosku do
Komisji Przetargowej o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
05.06.2012 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wprowadzenia zmian w Rocznym Planie
Zamówień Publicznych na rok 2012 poprzez przesunięcie terminu złożenia
wniosku do Komisji Przetargowej o rozpoczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3304E –
ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do
ul. Bugaj” z dnia 29.05.2012 r. na dzień 12.06.2012 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
2. Pani A. Brożyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
3. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
4. Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów:
poinformowała, o tym że został przygotowany kosztorys dla zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3307E ul. 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim”.
Po wykonaniu projektu budowlanego okazało się, że koszty wykonania zadania
przekraczają środki zabezpieczone w budżecie powiatu o kwotę 300 000 zł.
W związku z powyższym prosi o podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia
środków na w/w zadanie o kwotę 300 000 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
5. Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
Zaświadczenie do Sądu Rejonowego w Pabianicach stwierdzające, że
nieruchomość położona w gminie Dłutów ozn. w ewidencji gruntów jako działka
nr 211 o pow. 0,3300 ha, której właścicielem jest Gmina Dłutów, wchodzi w
skład drogi publicznej – powiatowej nr 3313E – zaliczanej do kategorii dróg
powiatowych i zgodnie z przepisem art. 2 a ust. 2 ustawy o drogach publicznych
stanowi własność Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w zaświadczenia i wytypował do
jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
wniosek do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji ŁUW w Łodzi
o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia
1999 r. przez Powiat Pabianicki własności nieruchomości położonych na terenie
gminy Lutomiersk, zajętych pod drogę publiczną – powiatową, ozn. w ewidencji
gruntów jako działki: nr 193 o pow. 0,4700 ha i nr 93/2 o pow. 0,3800 ha, obręb
Puczniew, wchodzące w skład drogi nr 3706E, dawniej stanowiące część drogi
wojewódzkiej nr 37132.
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Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w wniosku oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 268/2012 w sprawie upoważnienia
osób do podpisania oświadczeń, porozumień, umów.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił Panią Wicestarostę
I. Grendę i Pana J. Grabowskiego – dyrektora PCPR do podpisania
oświadczeń, porozumień, umów składanych przez powiat w związku z
realizacją programu PFRON pn. „Aktywny samorząd” (w głosowaniu nie brała
udziału Pani M. Werstak).
6. Pan T. Rosiak przedstawił:
pismo PZE w Konstantynowie Łódzkim dot. wyrażenia zgody na utylizację
zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego t.j.: 28 monitorów,
24 komputerów, drukarka, serwer, skaner, projektoskop, modem, konwerter,
koncentrator, UPS, video, telewizor Neptun, odtwarzacz Daewoo, 33 klawiatury,
24 myszy. Koszt naprawy w/w sprzętu przewyższa koszt zakupu nowego
sprzętu.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na utylizację w/w sprzętu, po wcześniejszym
zorientowaniu się czy w/w sprzęt nie przyda się ZS Nr 2 lub ZS Nr 3
w Pabianicach.
pismo PZE w Konstantynowie Łódzkim dot. wyrażenia zgody na dodatkowe
godziny dydaktyczne na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami
w nauce w roku szkolnym 2012/2013. Zajęcia będą odbywać się w szkole
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej z matematyki dla
uczniów klasy humanistycznej i z języka polskiego dla uczniów klasy
matematyczno – geograficznej.
Zarząd postanowił wrócić do sprawy na koniec sierpnia 2012 r. przed nowym
rokiem szkolnym.
pismo PODNiDM w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na złożenie do
WFOŚiGW w Łodzi wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Edukacja
ekologiczna i regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego
i województwa łódzkiego” oraz wytypowania osób do podpisania wniosku,
umowy dotacji i weksla in blanco.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie w/w wniosku oraz wytypował do
podpisania w/w dokumentów Panią Wicestarostę I. Grendę i Pana T. Rosiaka
7. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
pismo DPS w Konstantynowie Łódzkim dot. prośby o uruchomienie do 30 maja
2012 r. kwoty 100 000 zł ze środków własnych powiatu, które znajdują się
w planie finansowym jednostki na 2012 r.
Powyższa kwota będzie
przeznaczona na odprowadzenie środków na ZFŚS i opłacenie bieżących
rachunków.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
8. Pan A. Krasiński przedstawił:
pismo Zakładu Inżynieryjno – Budowlanego „An-Bud” z Łodzi dot. prośby
o zmianę terminu zakończenia prac projektowych „Przebudowy drogi
powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego, na odcinku od ul. Nawrockiego
do ul. Bugaj” do dnia 4 czerwca 2012 r. Spowodowane jest to przedłużeniem
się procesu badań podłoża istniejącej nawierzchni.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe oraz wytypował Pana Starostę
K. Haburę i Pana A. Krasińskiego do podpisania aneksu do umowy Nr 48/2012
zmieniającego termin zakończenia prac projektowych dla w/w zadania.
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Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
9. Pani M. Werstak przedstawiła:
pismo MOK w Pabianicach dot. prośby o wypożyczenie sprzętu: rozdzielni
elektrycznej dużej, przedłużacza 5 x 10 mm2, rozdzielni elektrycznej małej –
2 szt. w okresie od dnia 30 maja do 5 czerwca 2012 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie sprzętu oraz
upoważnił do podpisania stosownej umowy Panią M. Werstak i Pana
Sekretarza J. Barasińskiego.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

………………………

2. Irena Grenda

………………………

3. Magdalena Werstak

………………………

4. Tadeusz Rosiak

……………………...

5. Adam Krasiński

………………………

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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