Protokół Nr 308/06
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 16 pa dziernika 2006 r.
Lista obecno ci oraz tematyka posiedzenia w zał czeniu.
1. Pani Wicestarosta G. Ma lanka-Olczyk przedstawiła:
Decyzj o wyga ni ciu trwałego zarz du Zespołowi Szkół Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ksawerowie, w odniesieniu do udziału
wynosz cego 53/1000 cz ci nieruchomo ci zabudowanej, poło onej
w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 12, stanowi cej własno
Powiatu
Pabianickiego (działka nr 2162/14).
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre w/w decyzji.
pismo pana A. Bieleckiego – dyrektora ZSRCKU w Ksawerowie dot.
wskazania podmiotu zobowi zanego do ponoszenia opłat od dnia 1.09.2006 r.
z tytułu kosztów wynikaj cych z utrzymania nieruchomo ci zabudowanej,
poło onej w Widzewie przy ul. Szkolnej 12, ozn. jako działka nr 2166/8.
Zarz d postanowił poinformowa
pana dyrektora, i
w zwi zku
z ustaleniami podj tymi na spotkaniu w dniu 4.08.2006 r. z władzami gminy
Ksawerów wszelkie koszty utrzymania rodziny R anków na przedmiotowej
nieruchomo ci ponosi Gmina Ksawerów.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyra enia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda y nieruchomo ci zabudowanej,
poło onej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
pismo pana K. Zajdy – dyrektora II LO w Pabianicach dot. refundacji kosztów
przejazdu na zawody sportowe uczniów szkoły, którzy b d reprezentowa
Powiat Pabianicki na zawodach wojewódzkich w półfinale i finale
w koszykówce chłopców. Całkowity koszt przejazdów wraz z opłatami
startowymi wyniesie ok. 800 zł.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie upowa nienia
Zarz du Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy o dofinansowanie
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
pt. „Przebudowa ul. Rypułtowickiej w Pabianicach”.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
pismo do Łódzkiego Urz du Wojewódzkiego w Łodzi dot. podj cia
procedury przygotowania i podpisania umowy dofinansowania ze rodków
EFRR.
Zarz d zaakceptował tre w/w pisma.
pismo MACRO-FILM z Pabianic dot. dofinansowania projektu realizacji filmu
dokumentalnego pt. „Karol Nicze...” w wysoko ci 2000 zł.
Zarz d nie wyraził zgody na powy sze z uwagi na brak rodków w bud ecie
powiatu.

pismo SP ZOZ w Pabianicach dot. pomocy w adaptacji Poradni
Kardiologicznej dla potrzeb pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych
z mo liwo ci rozszerzenia diagnostyki. Przewidywany koszt adaptacji –
3000 zł.
Zarz d zapoznał si z w/w pismem.
Zarz d jednogło nie wytypował Komisj
Przetargow
na sprzeda
nieruchomo ci przy ul. Zamkowej 6 w składzie:
- G. Ma lanka-Olczyk – przewodnicz ca
- T. Mikuta - członek
- S. Jakubowski - członek
pismo Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów z Pabianic dot. obj cia
patronatem Otwartych Mistrzostw Województwa juniorów i seniorów
w szachach błyskawicznych organizowanych w dniu 3-4 listopada br. oraz
ufundowania pucharów i nagród pieni nych dla najlepszych zawodników,
a tak e o nieodpłatne udost pnienie sali kominkowej w Starostwie w celu
rozegrania finału Mistrzostw.
Starosta wyraził zgod na obj cie honorowym patronatem w/w imprezy.
Zarz d wyraził zgod na ufundowanie pucharów dla najlepszych zawodników
i przekazanie materiałów promocyjnych oraz na nieodpłatne udost pnienie
sali kominkowej w dniu 4 listopada br.
pismo Klubu Seniora „Złota Jesie ” z Pabianic dot. ufundowania pucharów dla
zwyci skich zespołów, solistów oraz dla wszystkich wykonawców. Prosz
równie
o wsparcie finansowe w zorganizowaniu pocz stunku dla
wykonawców.
Zarz d wyraził zgod na ufundowanie pucharów dla trzech zwyci skich
zespołów, trzech najlepszych solistów oraz dla wszystkich wykonawców.
odpowied
na pismo Wydziału Skarbu Pa stwa i Przekształce
Własno ciowych ŁUW w Łodzi w sprawie nieruchomo ci poło onej
w Pabianicach przy ul. Piaskowej 1.
Zarz d zaakceptował tre w/w odpowiedzi.
pismo pana M. Stusio dot. wyra enia zgody na przesył nieczysto ci płynnych
z budynku byłego internatu szkolnego do kolektora gminnego w ul. Giełdowej
przez teren ZSRCKU w Ksawerowie.
Zarz d postanowił wyst pi do pana A. Bieleckiego – dyrektora ZRCKU
w Ksawerowie o wyra enie opinii w przedmiocie korzystania z kanalizacji
sanitarnej nale cej do ZSRCKU.
2. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 441/06 w sprawie zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r. (kwota 103 618 zł)
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
projekt Uchwały Rady Powiat Pabianickiego w sprawie zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r. (kwota 165 903 zł)
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r. (kwota 81 875 zł)
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
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3. Pan M. Lorenczak – Naczelnik Wydziału O wiaty i Wychowania:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 442/06 w sprawie likwidacji
Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pabianicach.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
4. Pan Sekretarz K. Klimek przedstawił:
wyniki post powania przetargowego na remonty przepustów przy drogach
powiatowych. Na przetarg wpłyn ła 1 oferta firmy WŁODAN z Porszewic –
cena oferty 48.977,75 zł brutto.
Wnosi o zatwierdzenie wyników post powania przetargowego i wytypowanie
osób do podpisania umowy z w/w firm .
Zarz d jednogło nie zatwierdził wyniki post powania przetargowego i
wytypował do podpisania umowy z w/w firm pana J. Wiaderka i pana
T. Mikut .
Informacj o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady
Powiatu Pabianickiego
pismo Wydziału Organizacyjnego dot. wytypowania osób do podpisania
umowy z firm Arton z Pabianic na zakup dodatkowych artykułów biurowych
w zwi zku z przeprowadzonym przez wydział rozpoznaniem rynku na
podstawie formularza dokumentuj cego udzielenie zamówienia o warto ci do
6 000 euro.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania umowy z w/w firm pani
Wicestarost G. Ma lank -Olczyk i pana Sekretarza K. Klimka.
5. Pan J. Wiaderek przedstawił:
wyja nienia pana H. Kowalskiego – dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie w zwi zku z wnioskiem dyrektora PCPR o
ukaranie go kar nagany za nie przygotowanie do realizacji zadania
pn. „Dostosowanie budynku DPS w Konstantynowie Łódzkim do wymogów
standaryzacyjnych”.
Zarz d po analizie w/w wyja nie postanowił ukara pana Dyrektora
H. Kowalskiego kar nagany.
pismo Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarno ” DPS Konstantynów
informuj ce o nieprawidłowo ciach w Domu Pomocy Społecznej
w Konstanytynowie z pro b o wnikliw analiz .
Zarz d podj ł decyzj o przeprowadzeniu kontroli w DPS w Konstantynowie
przez pana J. Małkusa – Inspektora Kontroli Wewn trznej oraz pracowników
PCPR. Zobowi zał równie pana J. Grabowskiego – dyrektora PCPR
do zło enia wyja nie
dot. nieprawidłowo ci w funkcjonowaniu DPS
w Konstantynowie.
6. Pan T. Mikuta przedstawił:
pismo pana B. Oswalda – dyrektora PUP w Pabianicach dot. mo liwo ci
przekazania niewykorzystywanego sprz tu komputerowego znajduj cego si
na stanie Powiatowego Urz du Pracy.
Zarz d wróci do sprawy po przeprowadzeniu rozpoznania przez Wydział
O wiaty i Wychowania w potrzebach naszych placówek.

3

7.

Zarz d jednogło nie udzielił pełnomocnictwa Panu Witoldowi Maginowi
do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w sprawie z powództwa Powiatowego
Urz du Pracy w Pabianicach o zwolnienie zaj tych ruchomo ci spod
egzekucji.

Zarz d Powiatu:
1. Grzegorz Janczak

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

2. Gra yna Ma lanka-Olczyk

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

3. Józef Wiaderek

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

4. Tomasz Mikuta

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

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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