Protokół Nr 90/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 25 stycznia 2016 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1. 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.
sprawozdania z realizacji projektów przez jednostki organizacyjne Powiatu
Pabianickiego.
Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniami.
prosi o wytypowanie osób do podpisania wniosków do Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz WFOŚiGW o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa krytej
pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana
Kilińskiego w Pabianicach”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w wniosków Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
2. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
3. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
4. Pan Starosta K. Habura przedstawił:
Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. prośby o akceptację rozliczenia dotacji za
listopad i grudzień 2015 r. na kwotę 2 450 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 w/w rozliczenie.
umowę z Przedsiębiorstwem „JASTA” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego na
odbiór zwłok bezdomnych padłych zwierząt lub produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego w związku z przeprowadzonym przez Wydział Dróg
i Mostów rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentującego
udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do popisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicesarostę R. Jakubowskiego.
umowę z Zakładem Remontowo – Drogowym Barbara Wiśniewska z Łodzi na
remont cząstkowy dróg powiatowych w związku z przeprowadzonym przez
Wydział Dróg i Mostów rozpoznaniem rynku na podstawie formularza
dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
umowę z Firmą Włodan Andrzej Włodarczyk Sp. J. z Porszewic na zakup
asfaltu lanego do kotła oraz grysu do remontów w związku z przeprowadzonym

przez Wydział Dróg i Mostów rozpoznaniem rynku na podstawie formularza
dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego
umowę o dzieło z Panem A. Witczakiem z Łodzi na wykonanie uaktualnienia
dokumentacji projektowej na remont mostu na rzece Młynówka w miejscowości
Szydłów, gm. Lutomiersk.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
5. Pan Wicestarosta R. Jakubowski przedstawił:
Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
pismo P.P.H.U. „BRUK-POL” z Sieradza dot. prośby o rozwiązanie problemu
dużej ilości śmieci nie związanych z przeprowadzaną rozbiórką na terenie
ZS Nr 1 w Pabianicach.
Zarząd postanowił doprecyzować czy chodzi o podstawienie kontenerów czy
o zapłatę za prace dodatkowe.
Informację Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącą obrotu nieruchomościami
powiatowymi za II półrocze 2015 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w informację i skierował ją do Biura Rady. Do
podpisania w/w informacji zarząd wytypował Pana Starostę K. Haburę i Pana
Wicestarostę R. Jakubowskiego.
pisma do Gmin Powiatu Pabianickiego przesyłające wykazy nieruchomości
gruntowych położonych na terenie danej gminy, stanowiącej własność Powiatu
Pabianickiego, które zostały zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych –
powiatowych i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;
zostały oddane w użyczenie, dzierżawę, trwały zarząd, najem a podatnikami
podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne
będące posiadaczami tych nieruchomości oraz zostały oddane w użytkowanie
wieczyste.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w pism oraz wytypował do ich
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
korektę deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Pabianickiego, położonych w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56,
ozn. jako działka nr 258 oraz przy ul. Zamkowej 6, ozn. jako działka nr 5/1.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania korekty w/w deklaracji Pana
Starostę K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
pismo II LO w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac
„Remont pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem”. Środki finansowe do
przeprowadzenia w/w prac są zabezpieczone w budżecie powiatu na
„Malowanie pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem, w tym wymiana
oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach” i „Renowację
tynków zewnętrznych, w tym ościeży okiennych od strony zachodniej budynku
II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach”.
Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z renowacji tynków zewnętrznych, w tym
ościeży okiennych od strony zachodniej budynku szkoły na rzecz
kompleksowego remontu pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem.
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6. Pani I. Grenda przedstawiła:
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 220/2016 w sprawie ogłoszenia
naboru kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 219/2016 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Pabianickiego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
pismo Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice” dot. przekazania kwoty
12 000 zł na organizację VI Pabianickiego Półmaratonu, który odbędzie się w
dniu 3 kwietnia 2016 roku.
Zarząd podjął decyzję o przekazaniu kwoty 8 000 zł na organizację w/w
imprezy.
pisma Powiatowej Komendy Policji w Pabianicach dot.:
1) prośby o zaplanowanie w budżecie 2016 r. kwoty 6 000 zł na zakup psa
służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
2) prośby o ufundowanie nagród w postaci książek w związku z organizacją
turnieju wiedzy na temat wszelkich używek na poziomie gimnazjalnym
Zarząd wyraził zgodę na zakup książek za kwotę 200 zł
pismo DPS w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na zakup w styczniu br. pieca
konwekcyjnego do kuchni DPS na ul. Łaskiej za kwotę 7 000 zł oraz na zakup
w lutym pralnico wirówki do pralni w budynku DPS na ul. Wiejskiej 55/61 za
kwotę 30 000 zł.
Zarząd wyraził zgodę na zakup w/w sprzętu.
pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerwonicach dot. udzielenia wsparcia
finansowego w wysokości 10 000 zł przy zakupie nowego samochodu
bojowego dla OSP.
Zarząd wróci do sprawy w terminie późniejszym.
pismo Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pabianicach dot. wsparcia finansowego
w wysokości 3 000 zł na realizację filmu dokumentalnego o historii szkoły.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przeznaczeniu na realizację w/w filmu
kwoty 2 000 zł.
pismo Prezydenta Miasta Pabianic dot. prośby o sfinansowanie zakupu
bronchofiberoskopu dla PCM w Pabianicach. Szacunkowy koszt zakupu
bronchofiberoskopu wynosi około 50 000 – 60 000 zł.
Zarząd postanowił udzielić odpowiedzi, że nie będzie możliwa pomoc
w sfinansowaniu zakupu w/w sprzętu ze względu na brak środków finansowych
w budżecie na 2016 rok.
ponownie projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na
rok 2016.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
7. Pan Z. Merdała – Audytor Wewnętrzny przedstawił:
plan audytu wewnętrznego oraz sprawozdanie z wykonania Audytu
Wewnętrznego za rok 2015.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w sprawozdanie.
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8. Pani G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. zaakceptowania rozliczenia
wykonanych wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych za 2015 rok.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w rozliczenie.
pismo Urzędu Miejskiego w Zelowie dot. zaakceptowania rozliczenia dotacji za
jednego ucznia I LO w Pabianicach uczęszczającego na religię do
Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy Parafii Ewangelicko –
Reformowanej w Zelowie.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował rozliczenie w/w dotacji.
pismo I LO w Pabianicach informujące o podniesieniu wynagrodzenia
pracownikom obsługi w związku z ustawową zmianą od 1 stycznia 2016 r.
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 1 850 zł.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
pismo I LO w Pabianicach dot. prośby o podniesienie wynagrodzenia
pracownikom administracji i obsługi w związku z ustawową zmianą od
1 stycznia 2016 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia do wysokości 1 850 zł.
Zarząd wyraził zgodę na zróżnicowanie wynagrodzeń na poszczególnych
stanowiskach administracji i obsługi w związku z planowaną ogólną podwyżką
wynagrodzeń. Starostwo Powiatowe przekaże dyrektorowi szkoły ogólną kwotę
przeznaczoną na podwyżki, natomiast ich podział będzie leżał w kompetencji
dyrektora.
pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. prośby o zaakceptowanie na 2016
rok stawek dotacji dla: Prywatnej Policealnej Szkoły „Awangarda” w
Pabianicach dla zawodów medycznych – 438,79 zł, dla zawodów
niemedycznych – 191,60 zł oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej – 375,93 zł.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w stawki dotacji (w głosowaniu nie brał
udziału Pan Starosta K. Habura).
9. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
pismo Komisji Likwidacyjnej dot. wyrażenia zgody na skreślenie z ewidencji
ksiąg inwentarzowych, a następnie utylizację wyposażenia tj. 5 zestawów
komputerowych, czajnika bezprzewodowego, 5 szt. płyt CD, 2 szt. torby
ratowniczej, 2 szt. ssaka, 2 szt. Rescure 7, 2 szt. reduktora, 2 szt. butli 2,7 l,
8 szt. kołnierza ortopedycznego, zestawu szyn Kramera, 2 szt. deski
ortopedycznej, 2 szt. pasów z zapięciem, 2 szt. stabilizatora głowy klockowego.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację w/w sprzętu.
umowę z firmą Wolters Kluwer S. A. z Warszawy na korzystanie z serwisu
Lex Polonica Perfecta on-line w 2016 roku przez 100 jednoczesnych
użytkowników.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
10. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
sprawozdanie Rb-28S z wykonania planów wydatków budżetów jednostek
samorządu terytorialnego za grudzień 2015 r. oraz sprawozdanie Rb-27s
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za grudzień 2015 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w sprawozdania.
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Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 221/2016 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan
Starosta K. Habura).

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...………………………

2. Robert Jakubowski

……………..………….

3. Irena Grenda

………………………...

4. Gabriela Wenne – Błażyńska ………………………...

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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