Protokół Nr 311/2006
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 23 pa dziernika 2006 r.
Lista obecno ci oraz tematyka posiedzenia w zał czeniu.
1. Pan Sekretarz K. Klimek przedstawił:
wyniki post powania przetargowego na:
1) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2006/2007. Na przetarg
wpłyn ły 2 oferty, w tym jedna dla obszaru A firmy PPHU „CICHANEKS” ze
Starej Gadki – cena oferty:
- cena za 10 km od nie onej i posypanej drogi – 160,50 zł brutto
- cena miesi cznego ryczałtu – 4 280 zł brutto
- cena 1 Mg mieszanki piaskowo-solnej 30 % - 160,50 zł brutto
- cena 1 Mg mieszanki piaskowo-solnej 15 % - 145,52 zł brutto
druga dla obszaru B firmy WŁODAN z Porszewic – cena oferty:
- cena za 10 km od nie onej i posypanej drogi – 160,50 zł brutto
- cena miesi cznego ryczałtu – 3 959 zł brutto
- cena 1 Mg mieszanki piaskowo-solnej 30 % - 159 zł brutto
- cena 1 Mg mieszanki piaskowo-solnej 15 % - 139 zł brutto
Najkorzystniejsz ofert w obszarze A jest oferta firmy PPHU „CICHANEKS”
ze Starej Gadki, a w obszarze B oferta firmy WŁODAN z Porszewic.
Wnosi o zatwierdzenie wyników post powania przetargowego i wytypowanie
osób do podpisania umowy z w/w firmami.
Zarz d jednogło nie zatwierdził wyniki post powania przetargowego i
wytypował do podpisania umowy z w/w firmami pana J. Wiaderka i pana
T. Mikut
2) zakup oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz dla
Geodety Powiatowego.
W cz ci A - na przetarg wpłyn ła 1 oferta firmy ANCOM z – cena oferty
14 274 zł brutto.
W cz ci B - na przetarg nie wpłyn ła adna oferta. W zwi zku z tym Komisja
Przetargowa podj ła decyzj o uniewa nieniu post powania w cz ci B.
Wnosi o zatwierdzenie wyników post powania przetargowego w cz ci A
i wytypowanie osób do podpisania umowy z w/w firm oraz o uniewa nienie
post powania przetargowego w cz ci B.
Zarz d jednogło nie zatwierdził wyniki post powania przetargowego w cz ci
A i wytypował do podpisania umowy z w/w firm pana Sekretarza K. Klimka
i pana T. Mikut oraz wyraził zgod na uniewa nienie post powania
w cz ci B.
3) dostaw oleju opałowego do kotłowni olejowej mieszcz cej si w Pabianicach
przy ul. Zamkowej 3.
Na przetarg wpłyn ły 3 oferty firmy:
- PETROLIS Sp. z o.o. ze Zwolenia – cena oferty 2,23 zł brutto
- WW ENERGY S.A. z Ostrowca wi tokrzyskiego – cena oferty 2,27 zł brutto
- Zakład Usługowo-Handlowy „NAFTOHURT” z Sompolna – cena oferty
2,30 zł brutto.

Najkorzystniejsz ofert zło yła firma PETROLIS Sp. z o.o. ze Zwolenia za
cen 2,23 zł brutto.
Wnosi o zatwierdzenie wyników post powania przetargowego i wytypowanie
osób do podpisania umowy.
Zarz d jednogło nie zatwierdził wyniki post powania przetargowego
i wytypował do podpisania umowy z w/w firm pana Sekretarza K. Klimka
i pana T. Mikut .
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 443/06 zmieniaj ca uchwał
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
wniosek Komisji Przetargowej o terminowe przestrzeganie przez merytoryczne
wydziały Starostwa „Rocznego planu zamówie publicznych” poniewa
terminy rozpocz cia post powania o udzielenie zamówienia publicznego były
wielokrotnie przesuwane. (pismo w zał czeniu)
Zarz d postanowił zwróci uwag naczelnikom merytorycznych wydziałów
aby przestrzegali terminów podanych w rocznym planie zamówie
publicznych.
pismo Geodety Powiatowego dot. zmiany terminu rozpocz cia post powania
w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na 26 pa dziernika br.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
Informacj NIK o kontroli finansowej dróg poszczególnych Starostw.
zaproponował wymian okien w Wydziale Finansowym. rodki finansowe s
na to zabezpieczone. W zwi zku z przeprowadzonym przez Specjalist
ds. Inwestycji i Remontów rozpoznaniem rynku na podstawie formularza
dokumentuj cego udzielenie zamówienia o warto ci do 6000 euro wnosi
o wytypowanie osób do podpisania umowy z firm Magnus z Pabianic.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania umowy z w/w firm pani
Wicestarost G. Ma lank -Olczyk i pana J. Wiaderka.
2. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 444/06 w sprawie zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
Aneks do umowy rachunku bie cego pomocniczego z PKO BP Nr 14/2006.
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre
w/w aneksu i wytypował
jego podpisania pana Starost
G. Janczaka i pani
Wicestarost
G. Ma lank -Olczyk.
wniosek Wydziału Finansowego dot. wyra enia zgody na wyksi gowanie
z dokumentów finansowych nale no ci w wysoko ci 49 894,60 zł od firmy
PACO-BUD z Konstantynowa z tytułu kary za zaj cie pasa drogowego
poniewa
zostały wyczerpane wszystkie mo liwo ci windykacji w/w
nale no ci.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
3. Pan M. Lorenczak – Naczelnik Wydziału O wiaty i Wychowania:
pismo Pa stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach dot.
udzielenia wsparcia finansowego na funkcjonowanie szkoły.
Zarz d zapoznał si z w/w pismem.
pismo pana S. Wajdnera – dyrektora CKP w Pabianicach dot. zatwierdzenia
stanowiska: pomoc nauczyciela – opiekun uczniów odbywaj cych zaj cia
praktycznej nauki zawodu.
Zarz d w wyniku głosowania: 3 – za, 1 – osoba wstrzymała si od głosu
zatwierdził w/w stanowisko.
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pismo pana A. Bieleckiego – dyrektora ZSRCKU w Widzewie dot. przyznania
rodków finansowych w wysoko ci 26 500 zł, w tym na: wymian
uszkodzonych kaloryferów, koszty energii, remont instalacji elektrycznej,
usługi kominiarskie.
Zarz d podj ł decyzj o przygotowaniu stosownego projektu Uchwały Rady
Powiatu Pabianickiego.
4. Pan J. Wiaderek przedstawił:
pismo pana J. Grabowskiego – dyrektora PCPR wyja niaj ce niektóre kwestie
poruszone w pi mie do Starosty przez przedstawicieli Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarno ” Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Dyrektor
zgodnie z zaleceniami zarz du wyznaczył osoby do przeprowadzenia
wspólnie z Inspektorem Kontroli Wewn trznej kontroli w DSP
w Konstantynowie.
5. Pan T. Mikuta:
wrócił do sprawy przekazania z PUP niewykorzystywanego sprz tu
komputerowego w postaci monitorów do podległych jednostek. Wpłyn ły 3
pisma:
- Szkoły Podstawowej Nr 13 w Pabianicach – 10 szt. monitorów
- ZS Nr 1 w Pabianicach – 7 szt. monitorów
- ZS Nr 2 w Pabianicach – 11 szt. monitorów
Zarz d wyraził zgod na przekazanie monitorów ZS Nr 2 i ZS Nr 1.
6. Pani Wicestarosta G. Ma lanka-Olczyk przedstawiła:
projekt umowy u yczenia mi dzy ZUS w Warszawie i ZS Nr 3 w Pabianicach
dot. u yczenia ZS Nr 3 w P-cach nieruchomo ci zabudowanej poło onej
w Pabianicach przy ul. Gda skiej 3/5 (działka nr 246/1 o pow. 4981 m2).
Rozliczenie cz ciowe zadania finansowanego ze rodków PFO iGW pod
nazw : „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacj ródeł ciepła oraz
termomodernizacj budynków jednostek o wiatowych na terenie Powiatu
Pabianickiego: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kili skiego w Pabianicach –
demonta kotłów w glowych oraz budowa nowej kotłowni gazowej wraz
z nadzorem inwestorskim etap I – wykonanie przył cza gazowego”.
Zarz d jednogło nie zaakceptował w/w rozliczenie.
7. Zarz d podj ł decyzj o zakupie kroniki Rady Powiatu Pabianickiego i Starostwa
Powiatowego w Pabianicach.
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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