Protokół Nr 214/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 16 września 2013 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.
prosi o podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia procedury przetargowej bez
zabezpieczenia środków finansowych na:
1) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3310E
w miejscowości Pawłówek, gm. Dłutów
2) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy
Ksawerów i gminy Lutomiersk
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej dla
w/w zadań bez zabezpieczania środków.
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.
Poinformowała o naborze wniosków przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego jako operatora programu „Konserwacja i Rewitalizacja
Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014. W ramach tego programu można ubiegać się o środki na
restauracje Złotej Sali w Starostwie. Minimalna wartość projektu powinna
wynosić 4 000 000 zł.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją oraz nie wyraził zgody na złożenie
wniosku w ramach w/w programu.
Sprawozdania z realizacji projektów przez jednostki organizacyjne powiatu
pabianickiego za miesiąc sierpień 2013 r.
Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniami.
5. Pan A. Krasiński przedstawił:
Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyrażenia zgody na
aplikowanie o dofinansowanie zadania „Restauracja i konserwacja Sali Złotej
Pałacu Endera w Pabianicach”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.

projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przystąpienia do
Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY
DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ –
ROZWÓJ” oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań, które zostaną
zgłoszone w jego ramach (dot. przebudowy ul. Szkolnej w Ksawerowie
w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap –
ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia,
IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”)
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie współpracy Powiatu
Pabianickiego z Gminą Ksawerów w zakresie zadania publicznego
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY
PROGRAM
PRZEBUDOWY
DRÓG
LOKALNYCH
–
ETAP
II
BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” (dot. przebudowy
ul. Szkolnej w Ksawerowie w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II
i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów”)
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie współpracy Powiatu
Pabianickiego z Gminą Pabianice w zakresie zadania publicznego
realizowanego
w
ramach
Programu
Wieloletniego
pod
nazwą
„NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II
BEZPIECZŃESTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” (dot. zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice,
Gmina Pabianice”)
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
Aneks Nr 1 do umowy z firmą PUH WADRI z Sieradza na wykonanie prac
polegających na utwardzeniu drogi powiatowej destruktem w miejscowości
Czyżemin, gmina Dłutów (dot. zmiany § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 4 ust. 3).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego.
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania
umowy z Panem G. Śliwańskim na zakup sadzonek drzew w związku
z przeprowadzonym przez wydział 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 A. Krasińskiego.
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wyrażenia zgody na wykonanie
dodatkowych prac polegających na zabezpieczeniu przyczółków starego mostu
w miejscowości Talar. Koszt zabezpieczenia przyczółków wg kosztorysu
inwestorskiego wynosi 124 078,92 zł brutto. Koszt zabezpieczenia po negocjacji
z wykonawcą wynosi 99 800 zł brutto.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie w/w prac.
6. Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
odpowiedź na pismo Dyrektora I LO w Pabianicach informującą o wyrażeniu
zgody przez Zarząd Powiatu na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku jarząb
pospolity znajdujących się na nieruchomości położonej w Pabianicach przy
ul. Moniuszki 132, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego w trwałym
zarządzie I LO w Pabianicach.
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Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w odpowiedzi oraz wytypował do
jej podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarotę I. Grendę
(w głosowaniu nie brała udziału Pani M. Werstak).
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 534/2013 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa szczególnego Panu H. Kucharskiemu – Dyrektorowi ZS Nr 2
w Pabianicach do składania oświadczeń woli w związku z realizacją zadania
pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Janusza
Groszkowskiego, ul. św. Jana 27 w Pabianicach”, w tym do zaciągania
zobowiązania do kwoty nie większej niż 20 000 zł, wyboru wykonawcy,
podpisania umowy z wykonawcą, aneksów do umowy oraz rozliczenia zadania.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
odwołanie do SKO w Łodzi od decyzji Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie
ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
położonych w Pabianicach przy ul. P. Skargi 19/21 - działka nr: 112/11,
112/12, 112/13, 112/14, 112/15 oraz ul. P. Skargi 27 – działka nr 112/4
o łącznej pow. 14 164 m2 wskutek podziału tych działek.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w odwołania oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji ŁUW w Łodzi
przesyłające odwołanie Wójta Gminy Ksawerów wraz z operatem
szacunkowym wykonanym przez Pana D. Białasińskiego od decyzji Starosty
Pabianickiego o ustaleniu odszkodowania za przejętą z mocy prawa na
własność Gminy Ksawerów nieruchomość, wydzieloną pod poszerzenie drogi
publicznej gminnej – ul. Słowackiego, położoną w Ksawerowie przy ul. Szkolnej,
ozn. jako działka nr 2166/25 o pow. 0,0195 ha. Zdaniem organu orzekającego
nie ma podstaw do uwzględnienia w/w odwołania.
Zarząd zapoznał się z treścią w/w pisma.
pismo DPS w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na nie potrącanie we wrześniu
raty w wysokości 56 300 zł z tytułu spłaty pożyczonych środków finansowych
ze względu na konieczność zapłaty we wrześniu 25 % odpisu na ZFŚS. W
związku z bardzo trudną sytuacją finansową jednostki obciążenie takim
wydatkiem spowoduje brak środków finansowych na opłacenie składek ZUS.
Dotychczas z pożyczonej kwoty 417 000 zł zostało spłacone 248 300 zł.
Pozostała do oddania kwota 168 700 zł zostanie spłacona w trzech ratach w
październiku, listopadzie i grudniu z bieżących dochodów.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
7. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 535/2013 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 536/2013 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 537/2013 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
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Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 538/2013 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie pozytywnej opinii
z uwagami dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za I półrocze 2013 r.
Zarząd zapoznał się z w/w opinią.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu
Pabianickiego na 2013 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 539/2013 w sprawie założeń do
projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok wzorów materiałów
planistycznych oraz terminów ich składania.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
8. Pani G. Wenne przedstawiła:
pismo LO w Konstantynowie Łódzkim dot. przyznania dodatkowych środków
finansowych na sfinansowanie indywidualnego nauczania uczennicy klasy III
Krystyny Jeżewicz.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję, iż w/w zadanie będzie realizowane
w ramach środków finansowych posiadanych przez szkołę.
pismo I LO w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na dodatkową godzinę fizyki
dla klasy III b i III f w zamian za przedmiot wychowania do życia w rodzinie.
Zarząd wróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.
pismo PODNiDM w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na
realizację zadania 2 – szkolenie rad pedagogicznych oraz zadania 4 – kurs
doskonalący dla nauczycieli w związku z rozstrzygnięciem postępowania
o zamówienie publiczne na zakup usług szkoleniowych w ramach środków na
doskonalenie nauczycieli w 2013 r. na terenie województwa łódzkiego
ogłoszonego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
pismo II LO w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty 1 300 zł
z budżetu Powiatowej Hali Sportowej przy II LO do budżetu II LO
w Pabianicach w celu wykonania niezbędnych napraw rynien na budynku
szkoły.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
9. Pani M. Werstak przedstawiła:
pismo Geodety Powiatowego dot. prośby o wyrażenie zgody na odstąpienie od
stosowania zasad postępowania określonego w Uchwale Nr 352/09 Zarządu
Powiatu Pabianickiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie realizacji
wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości 14 000 euro przy zawarciu umowy z firmą KONSYS z Pabianic
na przeprowadzenie prac związanych z instalacją sieci komputerowej
funkcjonującej w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
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10. Pan Starosta K. Habura przedstawił:
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zatwierdzenia projektu
Skuteczny urząd – 6 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów
pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
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. Gabriela Wenne

………………………...

5. Adam Krasiński

..………………………

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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