Protokół Nr 303/2006
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 2 pa dziernika 2006 r.
Lista obecno ci w zał czeniu.
1. Pan J. Wiaderek przedstawił:
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania umowy
dotacji z Gmin Pabianice na przekazanie Powiatowi rodków finansowych na
zadanie pod nazw „Budowa drogi powiatowej w Szynkielewie gm. Pabianice”
w wysoko ci 25 000 zł.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy pani Wicestarost
G. Ma lank -Olczyk i pana J. Wiaderka.
2. Zarz d analizował spraw przygotowa do rozpocz cia inwestycji w DPS
w Konstantynowie.
Pan J. Wiaderek przestawił notatk słu bow pana A. Skowrona – Specjalisty
ds. Inwestycji informuj c , o tym e przedstawiona dokumentacja nie
zabezpiecza mo liwo ci przeprowadzenia przetargu na zamówienie publiczne.
W dokumentacji brak jest specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Uchybienie to uniemo liwia prawidłowe przeprowadzenie przetargu i
zako czenie inwestycji w roku bie cym. (pismo w zał czeniu)
W zwi zku z tym zostało wysłane pismo do pana H. Kowalskiego – Dyrektora
DPS w Konstantynowie z pro b o natychmiastow odpowied czy przyst pi
w roku bie cym do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie
budynku DPS w Konstantynowie Łódzkim do wymogów standaryzacyjnych” w
zakresie i formie, które zostały zapisane we wniosku aplikacyjnym i aneksie do
tego wniosku. Niestety Pan dyrektor dał odmown odpowied , w której informuje,
e nie widzi mo liwo ci wykorzystania i rozliczenia rodków finansowych
przeznaczonych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na w/w zadanie w terminie
do 15 grudnia br.
W zwi zku z tym pan J. Grabowski – dyrektor PCPR zaproponował niezwłoczne
przeniesienie w/w rodków na zadanie realizowane w DPS w Pabianicach. Pani
M. Chmielewska – dyrektor DPS w Pabianicach wyraziła ch
przyj cia w/w
rodków na zadanie realizowane w swojej placówce.
Zarz d podj ł decyzj o wyst pieniu do Zarz du Województwa Łódzkiego
z wnioskiem o przeznaczenie rodków w wysoko ci 50.000 zł na realizacj
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Wiejskiej 55/61 w Pabianicach – etap III”.
Zarz d Powiatu:
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