Protokół Nr 65/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 28 września 2015 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1. Pan M. Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu II przedstawił:
 Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w
najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
2. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
3. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
4. Pan A. Krasiński przedstawił:
 Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
 Informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
 pismo Wydziału Komunikacji i Transportu dot. podjęcia decyzji o terminie
uruchomienia usługi sms w związku z wyrażeniem zgody na uruchomienie
Systemu Wysyłania Powiadomień dla petentów wydziału.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na uruchomienie w/w usługi od
1 października 2015 r.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 132/2015 w sprawie upoważnienia
osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o
dofinansowanie zadania pn. „W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę” –
program przyrodniczo – ekologiczny dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w
Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił Panią G. Wenne –
Błażyńską i Pana A. Krasińskiego do składania oświadczeń woli w związku z
aplikowaniem o dofinansowanie w/w zadania.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 133/2015 w sprawie upoważnienia
osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o
dofinansowanie zadania pn. „Siejemy, zbieramy, spożywamy – wdrażanie do
zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia” – program
przyrodniczo – ekologiczny dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w
Konstantynowie Łódzkim.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił Panią G. Wenne –
Błażyńską i Pana A. Krasińskiego do składania oświadczeń woli w związku z
aplikowaniem o dofinansowanie w/w zadania.
 umowę z firmą LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o. w Koninie na
wykonanie przeglądu jednorocznego stanu 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 A. Krasińskiego.
 pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wyrażenia zgody na wcześniejszą zapłatę
faktury w wysokości 443 449,69 zł za roboty budowlane w ramach zadania pn.
„Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów – Leszczyny Duże, Gmina Dłutów
(rekonstrukcja)”. Na podstawie § 3 umowy zawartej z Zarządem Województwa
Łódzkiego w ramach dokumentacji rozliczeniowej należy załączyć dowód
zapłaty za fakturę, a dopiero później wnioskować o wypłatę dotacji.
Dokumentację rozliczeniową należy złożyć do 15.10.2015 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zapłacenie w/w faktury w dniu
12.10.2015 r.
 Informację nt. przystąpienia powiatu do przekazania utrzymania dróg
powiatowych w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.
Zarząd nie wyraził zgody na przystąpienie powiatu do przekazania utrzymania
dróg w ramach PPP ze względu na inne priorytety.
5. Pani I. Grenda przedstawiła:
 pismo MDK w Pabianicach dot. zwiększenia środków o kwotę 1 050 zł na sport.
Zarząd postanowił przekazać w/w pismo do Wydziału Oświaty i Wychowania.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 134/2015 w sprawie upoważnienia
osób do złożenia wniosku oraz podpisania umowy o dofinansowanie projektów
pn. „Rodzina zastępcza – dajemy przyszłość dzieciom” oraz „Aktywność –
lepsza przyszłość”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz udzielił pełnomocnictwa Panu
J. Grabowskiemu – Dyrektorowi PCPR do złożenia wniosków o dofinansowanie
w/w projektów. Zarząd upoważnił do podpisania umów z WUP w Łodzi o
dofinansowanie w/w projektów Panią I. Grendę i Pana J. Grabowskiego –
Dyrektora PCPR
 pismo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach dot. prośby
o przeznaczenie kwoty w wysokości 5 836,66 zł pozostającej z
niewykorzystania
pełnej
kwoty
dofinansowania
zakupu
radiowozu
nieoznakowanego i przeznaczenie jej na przeprowadzenie remontu
pomieszczeń Stanowiska Kierowania i zakupu wyposażenia.
Zarząd podejmie decyzję po rozliczeniu przyznanej dotacji na zakup radiowozu
i złożeniu wniosku na nowe zadanie.
 ponowną interpelację radnego powiatowego Pana A. Jaksy dot. dokonania w
ciągu najbliższego miesiąca nasadzeń uzupełniających szpaler kasztanowców
w pasie drogowym ul. Gen. Grota – Roweckiego na odcinku od ul. Bugaj do
ul. J. Kilińskiego.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie nasadzeń 20 szt.
kasztanowców na w/w drodze oraz upoważnił Pana Starostę K. Haburę i Panią
I. Grendę do podpisania umowy na realizację zadania pn. „Pielęgnacja wraz
dosadzeniem kasztanowców w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego”.
6. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Uchwałę Zarząd Powiatu Pabianickiego Nr 135/2015 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 136/2015 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
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 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 137/2015 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 138/2015 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
 pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. prośby o uruchomienie zaliczkowo
środków finansowych na poczet subwencji oświatowej za miesiąc listopad
2015 r. w łącznej kwocie 944 167,11 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na
uregulowanie: ZUS za wrzesień 2015 r. w wysokości 500 570,11 zł płatny do
05.10.2015 r., podatku za wrzesień 2015 r. w wysokości 130 867 zł płatny do
20.10.2015 r., wypłatę wynagrodzeń Administracji i Obsługi w wysokości
312 730 zł płatnej do 28.10.2015 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
7. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 pismo PODNiDM w Pabianicach dot. wskazania podmiotu do uregulowania
kwoty 300 zł na uregulowanie firmie „Ancom” franszyzy redukcyjnej.
Zarząd podjął decyzję o uregulowaniu w/w kwoty przez PODNiDM z środków
jednostki.
 pismo Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pabianicach dot. prośby o przekazanie
na rzecz Koła używanego sprzętu komputerowego wraz z drukarką.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie zestawu
komputerowego wycofanego z eksploatacji.
 umowę z MP – WAL M. Waliszewska na najem powierzchni użytkowej
4 m2 w budynku Starostwa w celu prowadzenia usług tłumaczeniowych.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...………………………

2. Robert Jakubowski

……………..………..

3. Irena Grenda

………………………...

4. Gabriela Wenne – Błażyńska ………………..............
5. Adam Krasiński

…………………………

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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