Protokół Nr 304/2006
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 3 pa dziernika 2006 r.

Lista obecno ci oraz tematyka posiedzenia w zał czeniu.

1. Pan J. Wiaderek przedstawił:
pismo dyrektora Domu Dziecka w Porszewicach dot. zwi kszenia planu wydatków
Domu Dziecka w dziale 852 rozdz. 85201 o kwot 3.769 zł, w zwi zku
z zatrudnieniem od 1 listopada 2006 r. drugiego pedagoga w jednostce.
Zarz d zobowi zał dyrektora PCPR do zło enia zapotrzebowania na cało
zabezpieczenia rodków finansowych do ko ca 2006 r. z pełn analiz finansow .
pismo dyrektora PCPR w Pabianicach dot. dokonania zmian w planie dochodów na
rok 2006 w rozdziale 85201 – placówki opieku czo-wychowawcze.
Zarz d zobowi zał dyr. PCPR do zło enia zapotrzebowania na rodki finansowe
jednocze nie przeprowadzenia pełnej analizy finansowej i szczegółowego
uzasadnienia dotycz cego bie cych rodków finansowych do ko ca 2006 r.
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wyra enia zgody na zwi kszenie kwoty na
zadanie remontowe pn.: „Regulacja cieku wodnego i przepustów w miejscowo ci
Szydłów gm. Lutomiersk” o kwot 13 882,66 zł. Zwi kszenie spowodowane jest
faktem, i najkorzystniejsza oferta zło ona na powy sze zadanie opiewa na kwot
143 777,77 zł i przekracza warto przedmiotu zamówienia tj. kwot 129 895,11 zł.
Wolna kwota znajduje si w dziale 600, rozdział 60014 § 4270.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
poinformował, i brał udział w spotkaniu dot. powołania grupy zało ycielskiej
Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Dróg Ekspresowych S-8, S-14. Biuro Prawne
w/w Stowarzyszenia przesłało projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyst pienia Powiatu Pabianickiego do „Stowarzyszenia jednostek samorz du
terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14” do zaopiniowania.
Radca prawny Starostwa naniósł uwagi do w/w projektu. W zwi zku z tym Zarz d
postanowił odesła w/w projekt uchwały w celu naniesienia poprawek.
2. Pani Wicestarosta G. Ma lanka-Olczyk:
przedstawiła wniosek do ŁUW w Łodzi Wydziału Skarbu Pa stwa i Przekształce
Własno ciowych o wydanie decyzji stwierdzaj cej nabycie z mocy prawa z dniem
1 stycznia 1999 r. przez Powiat Pabianicki własno ci nieruchomo ci poło onych
w Pabianicach zaj tych pod drog publiczn .
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre
w/w wniosku i wytypował do jego
podpisania pani Wicestarost G. Ma lank -Olczyk i pana J. Wiaderka.
Zarz d jednogło nie upowa nił pani Wicestarost G. Ma lank -Olczyk i pani
H. Fisiak do podpisania porozumienia, które jest zał cznikiem do umowy dotacji dla
ZSRCKU w Ksawerowie.
Zarz d jednogło nie udzielił pełnomocnictwa pani B. Grabarz do reprezentowania
Zarz du i udziału w głosowaniu na zebraniu wła cicieli lokali Wspólnoty
Mieszkaniowej „Widzew-Szkolna 12” w dniu 5.10.2006 r.

3. Pan Sekretarz K. Klimek przedstawił:
pismo Wydziału Organizacyjnego dot. przesuni cia terminu rozpocz cia
post powania o udzielenie zamówienia publicznego na:
1) zakup materiałów biurowych z dnia 15.09.2006 r. na dzie 31.10.2006 r.
2) zakup paliwa do samochodów słu bowych starostwa na 2007 r. z dnia
01.08.2006 na dzie 16.10.2006 r.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
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