Protokół Nr 162/2008
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 27 listopada 2008 r.

Lista obecności w załączeniu.
1. Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
 pismo PINB w Pabianicach dot. wyraŜenia zgody na uŜyczenie dodatkowego
pomieszczenia biurowego usytuowanego na I piętrze budynku połoŜonego
w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyŜsze.
2. Zarząd wyraził zgodę na zrobienie mapy do celów projektowych dla zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: II etap ul. Jana
Pawła II i ul. Nowotki w Ksawerowie”.
3. Zarząd nie wyraził zgody na zrobienie mapy do celów projektowych dla zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E – ul. Kilińskiego w Kazimierzu od
drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza”.
4. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy:
 przedstawił pismo firmy ALPINKOR Sp. z o.o. z Łodzi dot. przesunięcia
terminu naprawy dachu w budynku głównym ZSS Nr 5 w Pabianicach do dnia
12.12.2008 r. ze względu na trudne warunki pogodowe.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia
robót oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy, do którego podpisania
wytypował pana Starostę K. Haburę i Pana R. Rządzińskiego.
 z uwagi na rozliczenie z PFRON prosi o wyraŜenie zgody na zapłatę udziału
własnego firmie BUD-HAD z Pabianic za roboty budowlane wykonane w
związku z realizacją zadania pn. „Przystosowanie sali gimnastycznej oraz
pomieszczeń dla uczniów niepełnosprawnych w budynku przy ul. Traugutta 31
naleŜącym do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach”.
Zarząd wyraził zgodę na zapłatę udziału własnego firmie BUD-HAD.
5. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
 Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 303/08 w sprawie zmiany planów
finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2008 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan
T. Rosiak).
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