Protokół Nr 42/2007
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 4 czerwca 2007 r.

Lista obecno ci oraz tematyka posiedzenia w zał czeniu.

I CZ
1. Pan M. Łuczak – Dyrektor PODGiK:
wpływy na fundusz wyniosły 307 286 zł, na konto PODGiK wpłyn ło 64 912 zł.
Nast pił wzrost wpływu o 27,7 % w stosunku do 2006 r.
2. Pani J. Nowicka – inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa:
praca wydziału przebiega na bie co
3. Pan J. Barasi ski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej:
praca wydziału przebiega na bie co
wydział przygotował ankiet
Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych
monitoruj c wdra anie przez samorz dy powiatowe ustawy o po ytku
publicznym i wolontariacie
w dniu dzisiejszym odb dzie si posiedzenie Powiatowej Rady Sportu.
w dniu 5 czerwca br. odb dzie si szkolenie prowadzone przez pracowników
Wojewódzkiego Urz du Pracy w Łodzi nt. pozyskiwania rodków na realizacj
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Pani M. Borowiec – inspektor Wydziału Ochrony rodowiska:
praca wydziału przebiega na bie co
5. Pan Z. Merdała – Audytor Wewn trzny:
trwaj prace przygotowawcze nt. przebiegania i przestrzegania instrukcji
kancelaryjnej w Starostwie.
terminowo post powania KPA
6. Pani E. Jabło ska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
udzieliła 128 porad konsumenckich, przygotowała 74 wyst pienia do
przedsi biorców
w
sprawach
naruszenia
praw
konsumenckich.
W 44 przypadkach sprawy załatwiła z korzy ci dla konsumentów, wniosła
3 powództwa s dowe, 27 spraw pozostało w toku załatwienia. Odbyły si
3 sprawy s dowe, które w 2 przypadkach zako czyły si ogłoszeniem wyroku
korzystnego dla konsumentów, 1 sprawa została przeło ona ze wzgl du na
dopuszczenie dowodu z opinii biegłego s dowego.
7. Pani M. Twardy – Kierownik Biura Rady:
przedmiotem posiedze komisji był ostatnio projekt Uchwały Rady Powiatu
Pabianickiego w sprawie ustanowienia oraz trybu i zasad nadawania tytułów:
„Zasłu ony dla Powiatu Pabianickiego”, „Honorowy Obywatel Powiatu
Pabianickiego”.
wpłyn ło pismo Powiatowego Inspektora Sanitarnego – informacja o jako ci
wody do spo ycia na terenie gminy Lutomiersk.

w najbli szym czasie Rada rozpatrzy informacj Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Ro lin o działalno ci Inspektora na obszarze powiatu.
8. Pan K. Kulczy ski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy:
praca wydziału przebiega na bie co
9. Pan M. Lorenczak – Naczelnik Wydziału O wiaty i Wychowania:
w maju zostały przekazane do Kuratorium O wiaty w Łodzi arkusze
organizacyjne szkół i placówek o wiatowych celem zaopiniowania
w dniu 15 maja br. odbyło si spotkanie z dyrektorami szkół i placówek na
temat organizacji pracy szkół w 2007/2008 r.
został ogłoszony drugi konkurs na dyrektora PZE w Konstantynowie Łódzkim.
zostały sporz dzone zbiorcze harmonogramy dochodów i wydatków szkół i
placówek prowadzonych przez Powiat Pabianicki za miesi c kwiecie
przygotowano: dokumentacj
zbiorcz
zwi zan
z dofinansowaniem
zawodowym nauczycieli, kalkulacj
wydatków na dofinansowanie
funkcjonowania szkół i placówek o wiatowych.
trwa kolejny etap naboru elektronicznego
w dniu 29 maja br. odbył si strajk nauczycieli – praca w szkołach przebiegała
bez zakłóce .
we wszystkich szkołach zako czono matury.
10. Pani E. Czekalska – inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami:
Skarb Pa stwa nabył na własno nieruchomo ci zaj te pod drog krajow
nr 71 poło one w Kosntantynowie Łódzkim i gminie Ksawerów o ł cznej
powierzchni 8,2942 ha.
Starosta Pabianicki zawarł dwie transakcje notarialne dot. sprzeda y prawa
własno ci nieruchomo ci gruntowych u ytkownikowi wieczystemu.
Wydział rozpocz ł kompletowanie dokumentacji do przej cia dróg
powiatowych w gminie Dłutów.
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego powiat nabył b d c we władaniu
ZS Nr 3 nieruchomo poło on w Pabianicach przy ul. Garncarskiej 2/4, ozn.
jako działka nr 246/3 o pow. 779 m2. Oznacza to, e Powiat Pabianicki
zako czył komunalizacj mienia powiatowego nale cego do powiatowych
jednostek organizacyjnych.
dochód netto SP z obrotu nieruchomo ciami skarbowymi wg stanu na dzie
20 maja 2007 r. wyniósł 1 569 003,47 zł, w tym dochód powiatu
z potr ce 5 % i 25 % - 389 282,35 zł.
11. Pan A. wistek – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów:
praca wydziału przebiega na bie co
trwaj remonty cz stkowe dróg na terenie Powiatu Pabianickiego
W dniu 29 maja br. odebrano oznakowanie ul. Rypułtowickiej, a 30 maja br.
rozpocz to przebudow ulicy Rypułtowickiej.
28 maja rozpocz to budow odwodnienia w miejscowo ci Szydłów.
12. Pan H. Ramlau – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu:
plan miesi ca maja – 183 071 zł, wykonanie – 231 663 zł, ponad plan –
48 592 zł, plan 5 miesi cy – 915 355 zł, wykonanie – 978 372 zł, ponad plan –
63 017 zł.
zarejestrowano 1154 pojazdów, od pocz tku roku 4726 pojazdy, wydano
340 praw jazdy, od pocz tku roku 1580 szt.
13. Pani B. Janeczek - Naczelnik Wydziału Finansowego:
praca wydziału przebiega na bie co
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wydział pracuje nad sprawozdawczo ci za 5 miesi cy, przygotowuje si do
zamkni cia półrocza.
uruchamiane s wydatki zwi zane z zadaniami współfinansowanymi z
bud etu Unii Europejskiej. W zwi zku z tym prosi o wyra ny opis na odwrocie
faktury jakiego zadania dot. wystawiona faktura.
14. Pan Sekretarz K. Klimek:
w dniu 11 czerwca br. wchodzi w ycie ustawa prawo zamówie publicznych.
W ubiegłym tygodniu zarz d podj ł uchwał w sprawie realizacji wydatków
o warto ci szacunkowej nie przekraczaj cej wyra onej w złotych
równowarto ci 14 000 euro. Natomiast w dniu dzisiejszym na II cz ci zarz du
zostan podj te 2 uchwały dot.: powołania komisji przetargowej oraz
stosowania procedur przewidzianych ustaw Prawo zamówie publicznych.
karta wydatków spełnia funkcj kontroli wst pnej.
w rod odb dzie si szkolenie ze znowelizowanej ustawy prawo zamówie
publicznych.
w dniu 22 czerwca br. odb dzie si szkolenie w zakresie profesjonalnej
obsługi interesantów, które b dzie prowadził pan Piotr Sieradzki z Fundacji
Demokracji Lokalnej.
przypomina, e zgodnie z KPA o ka dej sprawie, która ko czy si wydaniem
decyzji nale y powiadomi stron post powania.
informuje, e wszystkie upowa nienia obowi zuj do czasu ich odwołania

II CZ
1. Pan Sekretarz K. Klimek przedstawił:
Uchwała Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 94/07 zmieniaj ca uchwał
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
Uchwała Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 95/07 w sprawie stosowania
procedur przewidzianych ustaw – Prawo zamówie publicznych w Starostwie
Powiatowym w Pabianicach.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
2. Pan T. Rosiak przedstawił:
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół i placówek o wiatowych prowadzonych
przez Powiat Pabianicki w 2007 roku.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 96/07 w sprawie powołania
komisji w celu przeprowadzenia post powa
kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegaj cych si o stopie
nauczyciela mianowanego. Funkcja przewodnicz cego komisji zostanie
powierzona panu M. Lorenczakowi.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 97/07 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształc cego im. J drzeja niadeckiego
w Pabianicach pani Alicji Bujacz od dnia 1 wrze nia 2007 r. do dnia 31
sierpnia 2012 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
3

Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 98/07 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
w Pabianicach pani Hannie Gr ckiej od 1 wrze nia 2007 r. do 31 sierpnia
2012 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 99/07 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. mjr pil. Władysława Szcze niewskiego w Ksawerowie panu
Arkadiuszowi Bieleckiemu od 1 wrze nia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 100/07 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Młodzie owego Domu Kultury im. Heleny Salskiej
w Pabianicach pani Gra ynie Wójcik od 1 wrze nia 2007 r. do 31 sierpnia
2012 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
Informacj
o rodkach pozabud etowych oraz
rodkach finansowych
uzyskanych z tytułu najmu w szkołach i placówkach o wiatowych.
Zarz d jednogło nie postanowił, e przy naliczaniu dodatku motywacyjnego i
funkcyjnego b dzie brana pod uwag
operatywno
i skuteczno
pozyskiwania rodków unijnych.
poinformował, e do 10 czerwca br. nale y składa do Kuratora O wiaty
wnioski o przyznanie nagrody za osi gni cia dydaktyczno – wychowawcze.
Zarz d jednogło nie postanowił zło y 2 takie wnioski dla pani G. Wójcik –
dyrektora MDK oraz dla pani B. Bulzackiej – dyr. ZSS w Pabianicach.
3. Pan R. Rz dzi ski przedstawił:
spraw wykonania nadzoru autorskiego nad realizacj zadania pod nazw :
„Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach”. Na ten cel trzeba podpisa
umow z firm IBAR – jest to firma która wykonywała projekt na w/w zadanie.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na wykonywanie nadzoru autorskiego.
Pan R. Rz dzi ski poinformował zarz d, e w nagłych przypadkach
wymagaj cych podj cia decyzji w sprawie ul. Rypułtowickiej b dzie prosił
starost o zwoływanie posiedzenia zarz du.
propozycj
planu
przebudowy
i
remontów
dróg
powiatowych
z pozyskaniem rodków z Unii Europejskiej.
Zaproponował 3 takie wnioski o pozyskanie rodków unijnych na przebudow
dróg w powiecie pabianickim:
1) Ksawerów: ul. Jana Pawła II i Nowotki – 50 % kosztów deklaruje gmina
2) Gmina Lutomiersk: Wodzierady – Lutomiersk, Lutomiersk – Babice,
Kazimierz – Charbice (je eli powstanie lotnisko aeroklubu) – we
współpracy z powiatem łaskim i zgierskim
3) Konstantynów Łódzki: ul. 1 Maja i ul. Kolejowa
Zarz d wróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu po uzupełnieniu wniosków
ze wszystkich gmin.
wrócił do pisma Wydziału Dróg i Mostów dot. wprowadzenia zmian
w Rocznym Planie Zamówie Publicznych poprzez zmian zdania pn.
„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej w gminie Dłutów” na
zadanie pod nazw „Wykonanie nakładki bitumicznej ulicy Kili skiego
w Lutomiersku”.
Zarz d wróci do sprawy w terminie pó niejszym.
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4. Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Uchwały
Nr VII/55/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie okre lenia zada i wysoko ci rodków na ich realizacj w 2007
roku, otrzymanych z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
pismo Dyrektora Domu Dziecka w Porszewicach dot. wyra enia zgody na
przydział lokalu mieszkalnego znajduj cego si w budynku „Orl ta” o pow.
u ytkowej 53,15 m2 pani E. Sta czak wychowawcy w Domu Dziecka.
Zarz d wyraził zgod na powy sze.
Zarz d Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...............................

2. Irena Grenda

...............................

3. Magdalena Werstak

...............................

4. Robert Rz dzi ski

...............................

5. Tadeusz Rosiak

...............................

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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