Protokół Nr 77/2007
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 29 pa dziernika 2007 r.
Lista obecno ci oraz tematyka posiedzenia w zał czeniu.

1. Pan Z. Merdała – Audytor Wewn trzny przedstawił:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 158/07 w sprawie przyj cia planu
kontroli audytu wewn trznego na 2008 rok.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
2. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 155/07 w sprawie zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2007 rok.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami dot. uruchomienia rodków
własnych powiatu w kwocie 283,29 zł celem pokrycia zobowi za Skarbu
Pa stwa. W/w kwota zostanie bezzwłocznie zwrócona powiatowi po
przekazaniu transzy od Wojewody
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
3. Zarz d pracował nad bud etem Powiatu Pabianickiego na 2008 rok.
4. Pan R. Rz dzi ski przedstawił:
3 Wnioski do Wydziału Geodezji ŁUW w Łodzi o zwieszenie wszcz tego
post powania dotycz cego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci poło onej
w Pabianicach przy ul. Wile skiej oznaczonej jako działka:
- nr 217/2 o pow. 0,0110 ha
- nr 217/15 o pow. 0,0075 ha
- nr 335/23 o pow. 1,2836 ha oraz działka nr 217/16 o pow. 0,5275 ha.
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre w/w wniosków.
5. Zarz d jednogło nie upowa nił Pani B. Grabarz – radc prawnego do
reprezentowania Powiatu Pabianickiego w sprawie o zapłat przeciwko Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” za bezumowne korzystanie z cz ci
nieruchomo ci stanowi cej własno Powiatu Pabianickiego.
6. Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 156/07 w sprawie zmiany
pełnomocnictwa szczególnego udzielonego Uchwał Nr 75/07 Zarz du
Powiatu Pabianickiego z dnia 16.04.2007 r. Panu K. Zajdzie – dyrektorowi
II LO w Pabianicach (zmiana nazwy zadania z „II LO w Pabianicach –
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatni
kondygnacj ” na: „ II LO w Pabianicach – wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej” oraz zmiana terminu rozliczenia zadania z 30.10.2007 r. na
14.12.2007 r.)
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .

Rozliczenie ko cowe I etapu zadania finansowanego ze
rodków
PFO iGW pod nazw : „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacj
ródła ciepła oraz termomodernizacj budynków jednostek o wiatowych
na terenie Powiatu Pabianickiego – Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kili skiego
w Pabianicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
instalacji CO na niskopojemno ciow z zaworami termostatycznymi wraz
z regulacj oraz docieplenie cian zewn trznych budynku szkolnego
i nadzór”.
Zarz d jednogło nie zaakceptował w/w rozliczenie.
pismo Wydziału Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Le nictwa dot. wytypowania
osób do podpisania umów dotacji przekazywanych z funduszu celowego na
realizacj zada bie cych dla jednostek sektora finansów publicznych w tym,
dla gminy Dobro , Ksawerów, Dłutów, Lutomiersk w zakresie gospodarki
odpadami oraz na realizacj inwestycji w zakresie termomodernizacji dla
Gminy Miejskiej Pabianice.
Zarz d jednogło nie wytypował pana Starost K. Habur i pani Wicestarost
I. Grend do podpisania w/w umów.
Uchwała Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 157/07 w sprawie wła ciwo ci
jednostek organizacyjnych realizuj cych zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.
Sekretarz poinformował,
e wi e si
to ze zmian
regulaminów
organizacyjnych 2 jednostek.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
pismo ŁUW w Łodzi dot. przyznania dodatkowych rodków z dotacji celowej
bud etu pa stwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zada
w zakresie osi gania standardów w domach pomocy społecznej i placówkach
opieku czo-wychowawczych.
Zarz d zapoznał si z w/w pismem oraz postanowił, e PCPR przygotuje
stosowny wniosek do Wydziału Finansowego we wskazaniem ródeł
dofinansowania.
7. Pani M. Werstak przedstawiła:
pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach dot. zakupienia sprz tu
komputerowego, kserokopiarki, oprogramowania niezb dnego do realizacji
powierzonych Bibliotece obowi zków oraz zwi kszenia wynagrodzenia
instruktora do spraw 17 bibliotek w powiecie.
Zarz d podj ł decyzj , i podczas prac nad bud etem powiatu postara si
uwzgl dni pro by wymienione w w/w pi mie.
8. Pan T. Rosiak wrócił do:
pisma ZS Nr 3 w Pabianicach dot. wyra enia opinii na temat powierzenia
stanowisk wicedyrektorów na lata 2007-2012 Pani Halinie Wla lak oraz Pani
Sylwii Komorowskiej.
Zarz d jednogło nie wyraził pozytywn opini w tej sprawie.
pisma ZS Nr 1 w Pabianicach dot. zwi kszenia plan finansowego na rok 2007
o kwot 49 268 zł brutto na zakup nowego kotła centralnego ogrzewania do
kotłowni w glowej.
Zarz d wróci do sprawy po przeprowadzeniu ekspertyzy tj. po 15 listopada br.
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pisma PUP w Pabianicach dot. przekazania zb dnego sprz tu
komputerowego znajduj cego si w PUP. W zwi zku z tym pismem
przedstawił pisma PODNiDM oraz ZS Nr 2 w Pabianicach informuj ce o ch ci
przej cia zb dnego sprz tu.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na przekazanie zb dnego sprz tu do w/w
placówek.
9. Pan A. wistek – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów przedstawił:
dokumentacja dot. zmian w rozliczeniu ul. Rypułtowickiej.
Zarz d zapoznał si z t informacj .
ponownie pismo do firmy KROKUS z Poznania przesyłaj ce propozycj
umowy okre laj c warunki realizacji i partycypacji Spółki Krokus w kosztach
przebudowy ul. My liwskiej w Pabianicach.
Pani Skarbnik zwróciła uwag , e Wydział DiM miał wyja ni spraw
udzielenia dotacji powiatowi przez w/w spółk .
Zarz d wróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania umowy
z firm HELPOL z Łodzi na wykonanie prac projektowych „Przebudowy
ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki w Ksawerowie” w zwi zku z przeprowadzonym
przez wydział rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentuj cego
udzielenie zamówienia o warto ci do 14 000 euro.
Pan Sekretarz zwrócił uwag na to, e w dokumentacji musi by zapewniony
nadzór autorski.
Zarz d postanowił, e nie b dzie zlecał wykonania w/w prac projektowych
w bie cym roku, ich wykonanie umie ci w przyszłorocznym bud ecie.
Jednocze nie upowa nił pana R. Rz dzi skiego do przeprowadzenia
rozmowy z Pani Wójt Gminy Ksawerów nt. przeniesienia wykonania
dokumentacji na przyszły rok.

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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