Protokół Nr 274/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 17 maja 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
najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.

Pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wprowadzenia zmiany w Rocznym
Planie Zamówień Publicznych na 2010 r. polegającej na dodaniu zadania
pn.„ Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w
Lutomiersku do miejscowości Szydłów gmina Lutomiersk – kontynuacja”.
Termin złożenia wniosku do Komisji Przetargowej o rozpoczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia 18.05.2010 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

Wnosi o zmianę w Rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2010 r.
polegającą na zmianie terminu złożenia wniosku do Komisji Przetargowej o
rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia:
1) z 18.05.2010 r. na 27.05.2010 r. dla zadania pn. „Wykonanie nakładki
bitumicznej na ul. Sienkiewicza w Dobroniu przy drodze powiatowej
nr 4912E”.
2) z 31.03.2010 r. na 08.06.2010 r. dla zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap - ul. Wolska, II etap - ul.
Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna”
3) z 11.05.2010 r. na 15.06.2010 r. dla zadania pn. „ Budowa chodnika w
Szydłowie przy drodze powiatowej nr 3709E”.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
2. Pani A. Brożyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
 Informację z przebiegu realizowanych konkursów i projektów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
Pan R. Rządziński przedstawił:

Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji przez
Wydział Inwestycji
i Funduszy oraz informację z przebiegu
prowadzonych inwestycji i remontów
przez Wydział Dróg i Mostów.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
4. Pan J.Barasiński – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej przedstawił:

7.

 Pismo Towarzystwa Śpiewaczego „DZWON” dot. promowania Powiatu
Pabianickiego podczas XI Przeglądu Twórczości Seniorów w Sieradzu w dniu
22 maja 2010 r.
Zarząd jednogłośnie postanowił przeznaczyć na promocję kwotę 500 zł oraz
wytypował Pana Starostę K. Haburę i Pana J. Barasińskiego - Naczelnika
Wydziału Infrastruktury Społecznej do podpisania umowy promocyjnej.
 Pismo Konstantynowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” dot. wsparcia
finansowego oraz objęcia patronatem Pikniku Sportowo - Rekreacyjnego
organizowanego z okazji 60-lecia istnienia klubu.
Zarząd jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 2000 zł na zakup
statuetek
dla
najwybitniejszych
sportowców
reprezentujących
Konstantynowski Klub Sportowy „Włókniarz”.
5. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:

Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 519/10 w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Pabianickiego na 2010 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.

Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 520/10 zmieniającą
uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Pabianickiego na 2010 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na rok 2010 (kwota 1 268 296,00 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.

Aneks Nr 61/2010 do umowy rachunku bieżącego/pomocniczego z
PKO BP S.A. (aneks dot. otwarcia nowego rachunku bankowego „Skuteczny
Urząd 3”).
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.

Wstępną informację do prognozy długu na lata 2010-2017 dla Powiatu
Pabianickiego na dzień 30.04.2010 w związku z wystąpieniem przez Zarząd
Powiatu Pabianickiego do RIO w Łodzi w celu uzyskania opinii o możliwości
spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 r. w kwocie 6 000 000 zł.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
6. Pan K.Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy przedstawił:

Projekt remontu kuchni i jadalni w Domu Dziecka w Porszewicach.
Zarząd zapoznał się z w/w projektem.
Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów przedstawiła:
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania
umowy z firmą „GIERA” Znaki Drogowe, Michał Giera, Krystyna Giera, Sp.j. z
Jankowa k/Olsztyna na wykonanie barierek ochronnych na drodze powiatowej
nr 3313E w miejscowości Mierzączka, gm. Dłutów 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 R. Rządzińskiego.
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 Pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wyrażenia zgody na zakup nowego
samochodu ciężarowego – samowyładowczego w związku ze złym stanem
technicznym i częstymi naprawami samochodu marki Star.
Zarząd wyraził zgodę na zakup samochodu używanego oraz postanowił
wrócić do sprawy na kolejnym posiedzeniu zarządu.
 Pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania
porozumienia z Gminą Dobroń w sprawie udzielenia Powiatowi Pabianickiemu
pomocy rzeczowej w realizacji zadania pn. „Remont chodnika na
ul. Sienkiewicza w Dobroniu przy drodze powiatowej nr 4912E”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w porozumienia Pana
Starostę K. Haburę i Pana R. Rządzińskiego.
8. Pan Z. Merdała – Audytor Wewnętrzny przedstawił:

Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 518/10 w sprawie likwidacji
gospodarstwa pomocniczego przy DPS w Konstantynowie Łódzkim.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura
2. Irena Grenda
3. Robert Rządziński

..............................
……………………..
.............................

Protokołowała:
Magdalena Post
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