Protokół Nr 91/2008
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 7 stycznia 2008 r.

Lista obecno ci oraz tematyka posiedzenia w zał czeniu.

I CZ
1. Pan H. Ramlau – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu:
Plan przychodów – 2 196 852 zł, wykonanie – 2 464 704 zł, ponad plan –
267 555 zł. Zarejestrowano 11995 pojazdów, skre lono z ewidencji 4 662
pojazdy, wydano 3 969 praw jazdy.
wystawiono 21 licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu
rzeczy. Aktualnie jest 165 licencjonowanych przewo ników rzeczy i 6
przewo ników osób.
w powiecie pabianickim jest 13 stacji kontroli pojazdów z tego 7 okr gowych.
Do rejestru przedsi biorców wpisano 1 okr gow stacj kontroli pojazdów
okr gow w Konstantynowie Łódzkim.
w 2007 r. przybyło 6 o rodków szkolenia kierowców, których obecnie jest 30.
W o rodkach tych zatrudnionych jest 96 instruktorów nauki jazdy, w tym 6
nowo wpisanych do ewidencji.
2. Pan A. wistek – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów:
aktualnie wydział prowadzi akcje zima
w 2007 r. wykonał najwi ksz inwestycj w historii powiatu pn. „Przebudowa
ul. Rypułtowickiej w Pabianicach”.
zakupiono kocioł do asfaltu lanego. W zwi zku z powy szym w 2008 r.
wszystkie roboty asfaltem lanym wydział wykona we własnym zakresie.
Wg wylicze w 2007 r. wydział zaoszcz dził 382 000 zł
w dalszym ci gu wydział nie ma pomieszcze na przechowywanie sprz tu
poinformował, e wynagrodzenia pracowników w wydziale DiM w 2006 były
w czołówce natomiast w 2007 r. spadły do najni szych w starostwie.
3. Pani E. Jabło ska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
jest w trakcie nadrabiania zaległo ci, które powstały na skutek jej długiej
nieobecno ci w pracy spowodowanej chorob .
4. Pani M. Twardy – Kierownik Biura Rady:
zgodnie z ustaw o samorz dzie powiatowym w terminie do ko ca stycznia
br. starosta składa sprawozdanie z działalno ci Komisji Bezpiecze stwa i
Porz dku za rok ubiegły.
w I kwartale br. rada b dzie zajmowała si :
- uchwaleniem Powiatowego Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy w roku 2007

- przyj ciem rocznego sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z działalno ci Centrum i informacji o wykazie potrzeb
w zakresie pomocy społecznej.
5. Pan M. Lorenczak – Naczelnik Wydziału O wiaty i Wychowania:
w dniu 4 grudnia 2007 r. odbyła si narada z dyrektorami szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pabianickiego.
w dniu 5 grudnia 2007 r. odbyło si spotkanie z udziałem Zwi zków
Zawodowych w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli. Dofinansowanie otrzymało 11 nauczycieli.
w dniu 21 grudnia 2007 r. odbył si konkurs na stanowisko dyrektora
PODNiDM w Pabianicach. Konkurs wygrała Pani M. Biegajło, która do tej pory
pełniła obowi zki dyrektora PODNiDM.
w dniu 11 grudnia 2007 r. odbyło si spotkanie z rodzicami uczniów II LO w
Pabianicach w sprawie organizacji profilaktyki uzale nie oraz działalno ci
dydaktycznej szkoły. Nast pnie zostało zorganizowane spotkanie w tej
sprawie, w którym uczestniczyli: Pan D. Wypych – Wiceprezydent Pabianic,
Pani Aneta Madali sk – pedagog II LO oraz Pani I. Bazan – psycholog
z PCPR w Pabianicach.
zweryfikowano dane w systemie Informacji O wiatowej i przesłano je do
Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu okre lenia subwencji o wiatowej na
2008 r.
z dniem 1 stycznia 2008 r. rozpocznie działalno
Zespół Szkół Nr 6
w Widzewie gm. Ksawerów.
6. Pan K. Kulczy ski – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy:
wydział Zarz dzania Funduszami Europejskimi przy Urz dzie Wojewódzkim
w Łodzi przeprowadził kontrol
projektu stypendialnego U1/05 pn.:
„Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w Powiecie Pabianickim w roku szkolnym 2005/2006”.
trwa korekta redakcyjna tekstu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Pabianickiego.
trwa nadzór nad robotami budowlanymi, które odbywaj si w jednostkach
organizacyjnych Starostwa takich jak: Dom Dziecka w Porszewicach, DPS
w Konstantynowie Łódzkim, ZS Nr 2 w Pabianicach, PODNiDM w
Pabianicach.
7. Pan S. Jakubowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami:
ł czny dochód Skarbu Pa stwa z obrotu nieruchomo ciami skarbowymi
wyniósł w 2007 r. 1 995 144 zł, w tym dochód powiatu z potr ce 5 % i 25 %
490 847 zł, co oznacza, e dochód Skarbu Pa stwa w stosunku do pierwotnie
planowanego 1 239 000 zł został wykonany z nadwy k 265 297 zł i wyniósł
1 504 297 zł, za dochód powiatu z potr ce 5 % i 25 % obrotu
nieruchomo ciami skarbowymi w stosunku do pierwotnie planowanego w
wysoko ci 350 000 zł został wykonany z nadwy k w wysoko ci 140 847 zł i
wyniósł 490 847 zł
w 2007 r. Skarb Pa stwa – Starosta Pabianicki w trybie stwierdzenia
zasiedzenia nabył prawo własno ci do nieruchomo ci o ł cznej powierzchni
20 ha 1368 m2.
w 2007 r. przej to na własno powiatu i Skarbu Pa stwa drogi publiczne
o ł cznej pow. 14 ha 9131 m2.
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8. Pan D. Haase – Geodeta Powiatowy:
plan przychodów w wysoko ci 800 000 zł został zrealizowany w 101 %.
Plan wydatków okre lony na poziomie 791 000 zł został zrealizowany w 93 %,
oszcz dno ci w wydatkach wyniosły zatem 55 000 zł.
uwzgl dniaj c oszcz dno ci w wydatkach i zwi kszon realizacj przychodów
stan funduszu na koniec roku jest wi kszy od planowanego o 59 000 zł i
wyniesie około 115 000 zł.
9. Pan Z. Merdała – Audytor Wewn trzny:
trwa audyt w DPS-ach w kontek cie przystosowania DPS-ów do norm
unijnych.
10. Pani I. Rzempowska – Naczelnik Wydziału Ochrony rodowiska:
w 2007 r. na konto PFO iGW wpłyn ło – 1 718 260 zł. W formie dotacji
na zadania gmin w zakresie gospodarowania odpadami przekazano –
45 902,95 zł.
w 2007 r. nadzór nad gospodark le n w lasach niestanowi cych własno ci
SP prowadzono na powierzchni 2 446 ha, nadle nictwom przekazano kwot
36 200,80 zł. Na wykonanie dokumentacji niezb dnych do prowadzenia
nadzoru wydano kwot 81 614,5 zł, w tym z WFO iGW – 71421,17 zł
i z PFO iGW – 10 193,33 zł.
zawarto nowe umowy z kołami łowieckimi na dzier aw polnych obwodów
łowieckich. Za prowadzenie upraw le nych ze rodków pozyskanych z ARiMR
wypłacono rolnikom 30 605,44 zł.
11. Pani A. Korycka – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa:
informacj z wykonanych spraw przez Wydział AiB
w 2007 r. wydział pobrał opłat skarbow w ł cznej wysoko ci 83 339,58 zł
w wydziale w dniach 18-19.12.2007 r. została przeprowadzona kontrola przez
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Protokoły z kontroli
zostan przekazane w styczniu.
12. Pan J. Barasi ski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej:
9 grudnia 2007 r. odbył si Mikołajkowy Mecz Piłki Siatkowej pomi dzy
Starostwem Powiatowym a Urz dem Miejskim w Pabianicach. Głównym
celem imprezy była zbiórka pieni dzy dla dzieci z ubogich rodzin
przeprowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. wi tego Brata Alberta
w Pabianicach.
14 grudnia 2007 r. odbyło si posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarz dzania
Kryzysowego nt. przygotowania słu b i inspekcji na terenie powiatu
pabianickiego do przeciwdziałania ewentualnemu rozprzestrzenianiu si
ptasiej grypy.
18 grudnia 2007 r. odbyło si spotkanie ze specjalist chorób zaka nych dr
Zbigniewem Deroniem nt. „Zapobiegania zaka eniom w czasie
przeprowadzania interwencji lub akcji ratowniczej, zasady udzielania pierwszej
pomocy przy kontakcie z krwi , post powanie poekspozycyjne”.
zakupiono „Fantom Kyle 3-letnie dziecko” do nauki resuscytacji kr eniowooddechowej, kołnierze ortopedyczne dla dorosłego i dziecka oraz
resuscytatory dla dorosłego, dziecka i niemowlaka. Pozwala one b d na
prowadzenie szkole przez stowarzyszenia i instytucje w ród młodzie y
powiatu pabianickiego oraz na wypo yczenie sprz tu w celu działalno ci
dydaktycznej oraz podnoszenia wiedzy, umiej tno ci ratowniczych
mieszka ców powiatu.
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13. Pani Skarbnik E. Piekielniak:
uchwalono bud et na 2008 r.
ruszyła cała sprawozdawczo , wydział b dzie oczekiwał od naczelników
informacji z wykonania bud etu w przydzielonych im zakresach.
14. Pan Sekretarz K. Klimek:
zostan przydzielone podwy ki na ten rok. Najpierw dostan je pracownicy,
a nast pnie naczelnicy. O kwotach podwy ek naczelnicy zostan
powiadomieni odr bnym pismem.
w najbli szym czasie odb dzie si
kompleksowa kontrola Starostwa
przeprowadzona przez RIO. Kontrola b dzie obejmowała 4 letni okres
poprzedniej kadencji i b dzie trwała ok. 3-4 miesi ce. Prosi, aby wszystkie
sprawy o które kontrolerzy poprosz przechodziły przez niego lub Pani
Skarbnik.
zgodnie z Zarz dzeniem Starosty Nr 15/07 nale y składa wnioski
o dofinansowanie do studiów. Kształcenie ma by zgodne z wykonywanym
zawodem. Termin składania wniosku jest do ko ca tygodnia.
przypomina, e do przetwarzania danych osobowych mog by dopuszczone
wył cznie osoby posiadaj ce upowa nienie nadane przez administratora
danych. W zwi zku z powy szym naczelnicy i kierownicy wydziałów powinni
składa za po rednictwem Administratora Bezpiecze stwa Informacji Informatyka Powiatowego wnioski do Starosty Pabianickiego o dopuszczenie
do przetwarzania danych dla poszczególnych pracowników jak równie dla
sta ystów oraz osób zatrudnionych w ramach przyuczenia do zawodu.
w zwi zku z wej ciem w ycie ustawy o podpisie elektroniczny na drugiej
cz ci zarz du przedstawi list
15 pracowników, którzy b d
mieli
uprawnienia i urz dzenia do składania podpisu elektronicznego.
przypomina, e w starostwie obowi zuje jeden Centralny Rejestr Skarg, który
znajduje si
w Sekretariacie Starosty. Ka d
skarg , która wpłynie
bezpo rednio do wydziału nale y natychmiast przekaza do sekretariatu
w celu zarejestrowania. Zgodnie z Instrukcj Obiegu Dokumentów –
ka da odpowied na skarg mo e wyj
tylko i wył cznie z numerem
Sekretariatu tj. BZ I.
przypomina, e do ko ca marca 2008 r. nale y wykorzysta zaległe urlopy za
2007 r. W zwi zku z tym prosi o kontakt wszystkich naczelników z Pani
B. Mikulsk w celu ustalenia zaległych urlopów przez pracowników podległych
im wydziałów.
15. Pan Starosta K. Habura:
prosi o powa ne podchodzenie do spraw ochrony danych osobowych
i upowa nianie wszystkich osób dopuszczonych do takich danych.
16. Pani M. Werstak:
prosi o lepsz współprac z Pani J. Rakowsk -Papug – rzecznikiem
prasowym. Zostały opracowane zasady współpracy pomi dzy rzecznikiem
prasowym a naczelnikami wydziałów i kierownikami pozostałych komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Ka dy telefon od
dziennikarzy powinien by bezpo rednio kierowany do rzecznika prasowego.
w czwartek odb dzie si konferencja prasowa. Je eli wydział chce poda
jakie informacje do prasy prosi o przekazanie ich do rody członkom
zarz du.

4

II CZ
1. Pani M. Werstak przedstawiła:
Umow ze Zwi zkiem Harcerstwa Polskiego – Komend Hufca Pabianice na
promowanie Powiatu Pabianickiego w trakcie XVI Finału Wielkiej Orkiestry
wi tecznej Pomocy w Pabianicach.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starost
K. Habur i Pani M. Werstak.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie upowa nienia
Zarz du Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Wojewod
Łódzkim dotycz cego powierzenia niektórych zada zwi zanych z poborem
w 2008 roku.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
2. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Aneks do umowy rachunku bie cego pomocniczego z bankiem PKO BP S.A.
Nr 31/07.
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre
w/w aneksu i wytypował do jego
podpisania Pana Starost K. Habur i Pani Wicestarost I. Grend .
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 184/08 w sprawie zatwierdzenia
układu wykonawczego bud etu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 185/08 w sprawie zatwierdzenia
planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na
2008 rok.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 186/08 w sprawie ustalenia
harmonogramu dochodów i wydatków bud etu Powiatu Pabianickiego na
2008 rok.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
3. Pan Sekretarz K. Klimek:
pismo BZP III dot. wytypowania osób do podpisania z Pani K. Filipow umowy
najmu powierzchni u ytkowej 4 m2 znajduj cej si na terenie Wydziału
Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
z przeznaczeniem na punkt informacyjny zwi zany z recyklingiem
pojazdów.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Sekretarza
K. Klimka i Pana R. Rz dzi skiego (w głosowanie nie brała udziału Pani
M. Werstak).
pismo BZP III dot. wytypowania osób do podpisania umowy ze Spółk
KORELACJA z Krakowa na zakup licencji programów komputerowych
DISTRICTUS na 2008 r.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starost
K. Habur i Pana Sekretarza K. Klimka (w głosowaniu nie brała udziału Pani
M. Werstak)
w zwi zku z wej ciem w ycie z dniem 1 maja br. ustawy o podpisie
elektronicznym list
15 osób upowa nionych do składania podpisu
elektronicznego w Starostwie. Osoby te b d miały zakupione urz dzenia
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wraz z czytnikiem do składania podpisu elektronicznego. Certyfikat b dzie
wa ny na okres 2 lat.
Zarz d jednogło nie zaakceptował w/w osoby (w głosowaniu nie brała udziału
Pani M. Werstak).
pismo BZ III dot. wytypowania osób do podpisania umowy z firm
EKO-REGION na wiadczenie usługi w 2008 r. polegaj cej na wywozie
nieczysto ci stałych z siedziby Starostwa.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy Pani Wicestarost
I. Grend i Pana Sekretarza K. Klimka (w głosowaniu nie brała udziału Pani
M. Werstak).
poruszył spraw ustalenia terminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2007 r. tzw. „13” dla pracowników Starostwa.
Zarz d podj ł decyzj na dokonanie wypłaty w/w wynagrodzenia w pierwszej
połowie lutego.
4. Pan R. Rz dzi ski przedstawił:
Umow
z ŁZE na dostaw
energii elektrycznej do budynku przy
ul. Zamkowej 6 w Pabianicach.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy Pani Wicestarost
I. Grend i Pana R. Rz dzi skiego (w głosowaniu nie brała udziału Pani
M. Werstak).
odpowied na pismo Wydziału Geodezji ŁUW w Łodzi wyja niaj c , i granice
działki nr 9 poło onej przy ul. Orlej w obr bie P-12 nie uległy zmianie, a mapa
podziału tej nieruchomo ci została wykonana w oparciu o dokładniejszy
pomiar geodezyjny.
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre w/w odpowiedzi i wytypował do jej
podpisania Pana Starost K. Habur i Pana R. Rz dzi skiego (w głosowaniu
nie brała udziału Pani M. Werstak).
ponownie Plan remontów i przebudowy dróg powiatowych na lata 2008-2013
po uwzgl dnieniu uwag naniesionych przez członków zarz du.
Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła symulacj zadłu enia na lata
2008-2013.
Zarz d wróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.
5. Pan. S. Jakubowski – Naczelnik Gospodarki Nieruchomo ciami przedstawił:
Umow z Pani M. pionek-Góreck na wykonanie operatów szacunkowych
w zwi zku z przeprowadzonym przez wydział rozpoznaniem rynku na
podstawie formularza dokumentuj cego udzielenie zamówienia o warto ci do
14 000 euro.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starost
K. Habur i Pana R. Rz dzi skiego (w głosowaniu nie brała udziału Pani
M. Werstak).
Umow z Panem B. Debichem na wykonanie prac geodezyjnych w zwi zku
z przeprowadzonym przez wydział rozpoznaniem rynku na podstawie
formularza dokumentuj cego udzielenie zamówienia o warto ci do 14 000
euro.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starost
K. Habur i Pana R. Rz dzi skiego (w głosowaniu nie brała udziału Pani
M. Werstak).
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6. Pani S. Ró ycka – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007-2013.
Członkowie zarz du zgłosili uwagi do w/w planu.
Zarz d wróci do jego omawiania za 2 tygodnie po naniesieniu zgłoszonych
uwag oraz przygotowaniu przez Wydział Inwestycji i Funduszy propozycji
monitoringu w/w planu.
Informacj nt. zasad udzielania dotacji i po yczek z WFO iGW w 2008 roku
oraz braku procedur formularzy wniosków, instrukcji, wytycznych do
sporz dzania wniosku do Funduszu.
Zarz d postanowił uzgodni projekty zgłaszane do WFO iGW w 2008 r.
o dofinansowanie.
Informacja z RPO dot. stanu przygotowania dokumentacji i wytycznych do
procedury aplikacyjnej.
Informacj nt. przewidywanych konkursów Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki komponent centralny (Priorytet V – Działanie 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji samorz dowej).
7. Pani M. Kazimierska – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy
przedstawiła:
Informacj na temat konkursów w województwie łódzkim w 2008 r.
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programach Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Dziedzictwo kulturowe” i „Rozwój
inicjatyw lokalnych” (w odniesieniu do rewaloryzacji zabytków - Złotej Sali
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach).
8. Pani A. Bro yna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
Informacj
dot. warsztatów szkoleniowych nt. „Pozyskiwanie rodków
finansowych za organizacj punktów informacji turystycznej działaj cych
w ramach Wojewódzkiego Systemu Informacji Turystycznej woj. łódzkiego”.
9. Pan T. Rosiak przedstawił:
pismo Pana P. Okrojka – kierownika gospodarczego CKP wyja niaj ce
powstanie ró nic inwentaryzacyjnych składników maj tkowych powstałych
z likwidacji CKP w Pabianicach przekazanych dla ZS Nr 1 w Pabianicach.
Pan T. Rosiak wnioskuje o przyj cie protokołów w takim stanie w jakim s
w celu rozliczenia CKP.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
pismo Pana Pawła Mudzo z Pabianic dot. wynaj cia pomieszczenia
o pow. 58,96 m2 znajduj cego si na I pi trze przy ul. Kazimierza 8, które
wyremontuje w zamian za odst pienie od płacenia czynszu przez 10 miesi cy.
Zarz d postanowił wróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.
pismo ZS Nr 1 w Pabianicach informuj ce, i firma FAKORA MOC nie ui ciła
do tej pory zapłaty faktury Nr 69 i Nr 99 z tytułu zawartej w dniu 12 listopada
2007 r. umowy najmu budynku odlewni oraz dwóch hal produkcyjnych.
Zarz d wróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.
w zwi zku z Uchwał Nr XVIII/120/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
29 listopada 2007 r. w sprawie upowa nienia Zarz du Powiatu Pabianickiego
do zawierania porozumie i umów prosi o wytypowanie 2 członków zarz du.
Zarz d jednogło nie wytypował Pani Wicestarost I. Grend i Pana
T. Rosiaka do zawierania porozumie i umów dotycz cych realizacji zada
z zakresu o wiaty z gminami na terenie Powiatu Pabianickiego.
Oferty 3 firm na sprzeda kotła centralnego ogrzewania potrzebnego do
kotłowni w glowej w ZS Nr 1 w Pabianicach:
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1) Fabryki Kotłów „FAKO” z Rumii
2) Firmy HYDRO-TERM z Ełku
3) Firmy NESKOP z Hajnówki
Najkorzystniejsz ofert jest oferta Fabryki Kotłów „FAKO” z Rumii.
Zarz d wyraził zgod na zakup kotła od w/w firmy.
10. Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyj cia raportu
z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony
rodowiska” za okres
2004-2007.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
pismo DPS w Konstantynowie Łódzkim dot. wyra enia zgody na kasacj
rodków trwałych takich jak: kserokopiarka oraz 6 zestawów komputerowych.
Obecny stan techniczny uniemo liwia ich dalsze u ytkowanie.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej dot. przyznania kwoty 12 700 zł na
realizacj projektu pt. „Eko-Biblioteka”, którego celem jest podniesienie
wiadomo ci ekologicznej w ród bibliotekarzy. W ramach projektu
przewidywana jest organizacja 6 spotka w formie warsztatów oraz wykładów
o tematyce ekologicznej. Do realizacji tych zamierze niezb dny jest zakup
sprz tu do prezentacji multimedialnych takich jak: rzutnik multimedialny,
laptop, ekran oraz rodki na przeprowadzenie spotka .
Zarz d zapoznał si z w/w pismem oraz postanowił udzieli informacji, i takie
rodki mo na pozyska z WFO iGW.
Wniosek Zakładu Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach do
PFO iGW w Pabianicach o przyznanie dofinansowania z Powiatowego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj zadania
pn. „Likwidacja zanieczyszczenia rzeki Dobrzynki ciekami bytowymi –
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Bugaj”.
Zarz d jednogło nie postanowił udzieli odpowiedzi, e na to zadanie nie ma
przeznaczonych rodków w bud ecie.
11. Pan A. wistek – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów:
zgodnie z wcze niejszym zobowi zaniem zarz du poinformował o cenach
asfaltu lanego po przeanalizowaniu rynku odno nie ceny jednostkowej.
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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