Protokół Nr 306 /2006
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 9 pa dziernika 2006 r.
Lista obecno ci w zał czeniu.
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1. Pan H. Ramlau – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu:
Plan 9 miesi cy wynosi 20 14794 zł, wykonanie 2070 7077 zł, nadpłata wynosi
63 539 zł. We wrze niu zarejestrowano 906 szt. pojazdów od pocz tku roku
7739 szt. Wydano 350 szt. praw jazdy, od pocz tku roku wydano 9758 szt.
Spadek wydawanych praw jazdy jest spowodowany trudno ciami w o rodkach
egzaminacyjnych.
2. Pan A. wistek – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów:
26.IX.br. Łódzki Urz d Wojewódzki w Łodzi Wydział Rozwoju Regionalnego
przeprowadził kontrol
z zakresu zarz dzania
ruchem na drogach
powiatowych i gminnych.
5.X.br. Zako czenie inwestycji p.n. Budowa drogi w Szynkielewie,
gm. Pabianice.
6.X.br. Zako czenie robót remontowych polegaj cych na wykonaniu nakładki
bitumicznej w Lutomiersku.
Ogłoszony został przetarg na przebudow ul. Wolskiej w gm. Ksawerów.
3. Pan M. Lorenczak–Naczelnik Wydziału O wiaty i Wychowania:
Przygotowane zostały wnioski do projektu uchwały w sprawie zmian bud etu.
Trwaj równie prace nad projektami bud etów w szkołach i placówkach
o wiatowych na 2007 rok.
Przygotowany został wykaz dyrektorów i nauczycieli wytypowanych do
wr czenia nagrody Starosty Pabianickiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczysto Powiatowa odb dzie sie 12 pa dziernika w MDK w Pabianicach.
30. IX.br. odbyła si uroczysto z okazji 60-lecia ZSRCKU w Ksawerowie.
12-13.X.br. odb dzie si uroczysto z okazji 60-lecia ZS Nr 2 w Pabianicach.
3. IX. br. odbyła sie narada dyrektorów, na której firma Vulcan przeprowadziła
szkolenie z zakresu arkusza organizacyjnego. Sekretarz Karol Klimek
przedstawił warunki ubezpieczenia szkół i placówek w 2007 roku.
7.X. br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim
odbyła si
I Powiatowa Konferencja Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego.
4. Pani E. Jabło ska - Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
W okresie sprawozdawczym wpłyn ło 40 wniosków z pro b o pomoc. W 10
przypadkach po podj tej interwencji u przedsi biorców roszczenia
konsumentów zostały uznane. W 30 przypadkach zostały wystosowane
pisma, z czego 18 spraw zostało załatwionych pozytywnie, 10 pozostaje
w toku rozpatrzenia. W 2 przypadkach odmówiono uznania reklamacji
i najprawdopodobniej zostan one skierowane do S du. Ponadto 3 sprawy

zaległe zostały skierowane do S du Grodzkiego. Udzielono 94 porad
telefonicznych.
5. Pani M. Twardy - Kierownik Biura Rady:
Poinformowała, e 25.X.br. odb dzie si sesja zwyczajna, natomiast 26.X.br.
o godz. 18.00 odb dzie si uroczysta sesja.
6. Pan S. Jakubowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami:
Dochód Skarbu Pa stwa wynosi 1.800 000 zł brutto. Dochód powiatu z obrotu
nieruchomo ciami skarbowymi wynosi 362 500 zł (potr cenia 5 i 25 %), a ze
sprzeda y nieruchomo ci powiatu wynosi 50 000 zł.
Wydział przygotował 3 projekty uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego
o wykazie i sprzeda y w trybie bezprzetargowym na na rzecz Gminy
Ksawerów, nieruchomo ci zaj tej przez Rodzin R anków oraz projekt
uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie udzielenia bonifikaty na
sprzeda w/w nieruchomo ci.
7. Pan K. Nowacki – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego:
Zadania realizowane s na bie co.
8. Pan P. Glapa p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich:
23.IX.br. odbył sie 7 Bieg Przełajowy
22.X.br. odb dzie si I Bieg Uliczny.
Pozostałe zadania realizowane s na bie co.
9. Pan M. Łuczak – Kierownik PODGiK:
Dochód PODGiK za 9 miesi cy wynosi 31 566,36 zł
Wpłata na PFZGiK wynosi 497 793,64 zł.
10. Pan M. Misiak –Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa:
Poinformował o rozstrzygni tym konkursie na stanowisko w wydziale. Skład
pracowników zwi kszy sie o 2 osoby.
11. Pani B. Janeczek – Naczelnik Wydziału Finansowego:
Wydział jest w trakcie przygotowania sprawozdawczo ci za 3 kwartał 2006
i planowania bud etu na 2007 rok.
12. Pani E. Piekielniak – Skarbnik Powiatu
Poinformowała, e materiały do planowania bud etu były przyjmowane do
6.X.br.
Trwaj przygotowania do prac inwentaryzacyjnych 2006.
13.

Pan Z. Merdała – Audytor Wewn trzny :
Poinformował, i Plan audytu na 2007 rok b dzie przygotowany do 30.X.br.

14.

Pan Karol Klimek – Sekretarz poinformował o:
braku zarejestrowanych list kandydatów. Przypomniał o zakazie prowadzenia
kampanii wyborczej na terenie urz du.
Podsumowaniu akcji „Przejrzysta Polska”. Uroczysto odb dzie si 12.X.br.
W zwi zku z tym 10.X.br. o godz. 12.00 odb dzie sie spotkanie
z kierownikami zespołów.
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Pani El bieta Piekielniak:
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł Uchwał Nr 438/06 Zarz du Powiatu
Pabianickiego w sprawie zmian bud etu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.
1. : Pan Karol Klimek
Zarz d Powiatu jednogło nie zaakceptował post powanie o udzielenie
zamówienia publicznego na remont skrzy owania ul. Grota Roweckiego
z ul. Nawrockiego w Pabianicach oraz remont chodnika i parkingu przy ul. Orla
w Pabianicach w trybie przetargu nieograniczonego.
Przetarg został
podzielony na 2 cz ci:cz
A i B. Najkorzystniejsz ofert w cz ci A zło yła
firma „WŁODAN” - A. Włodarczyk, C. Włodarczyk S.J. w Porszewicach.
Natomiast w cz ci B najkorzystniejsz ofert zło ył Zakład Instalacyjno,
In ynieryjno-Budowlany R. Krzewicki w Łodzi. Jednocze nie Zarz d Powiatu
upowa nił p. Józefa Wiaderka i p. Tomasz Mikut do podpisania umów z w/w
firmami.
Zarz d Powiatu jednogło nie zaakceptował post powanie o udzielenie
zamówienia publicznego na regulacj cieku wodnego i przepustów
w miejscowo ci Szydłów gm. Lutomiersk w trybie przetargu ograniczonego.
W przedmiotowym post powaniu została zło ona tylko jedna oferta firmy
„WŁODAN” – A. Włodarczyk, C. Włodarczyk s.j. w Porszewicach. Jednocze nie
Zarz d Powiatu jednogło nie upowa nił p. Józefa Wiaderka i p. Tomasz Mikut
do podpisania umowy z w/w firm .
Zarz d Powiatu jednogło nie zaakceptował uniewa nienie post powania
o udzielenie zamówienia publicznego na remont skrzy owania ul. Grota
Roweckiego z ul. Nawrockiego w Pabianicach oraz chodnika i parkingu przy
ul. Orla w Pabianicach w trybie przetargu ograniczonego z powodu braku ofert.
Zwrócił sie z pro ba do Zarz du o interwencj u geodety p. Ryszarda
Staniszewskiego w sprawie przetargu rozpocz tego w maju. Do tej pory jest
brak odpowiedniej dokumentacji.
Zarz d Powiatu jednogło nie nie wyraził zgody na skorzystanie z ofert gazety
Fakt.
2. Pani G. Ma lanka-Olczyk:
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na udost pnienie sali kominkowej
na szkolenie hodowców organizowane przez Federacj Bran owych Zwi zków
Producentów Rolnych w dniu 12.02.2007 r.
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł Uchwał Nr 439 /06 w sprawie sprzeda y
nieruchomo ci zabudowanej w drodze bezprzetargowej.
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł Uchwał
Nr 440/06 z sprawie
sporz dzenia i podania do publicznej wiadomo ci wykazu nieruchomo ci
zabudowanej.
3. Pan M. Lorenczak:
W zwi zku ze zło onym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształc cego pisma
przedstawiaj cego uzasadnienie i zakres robót dodatkowych, które wyst piły
w zwi zku z realizacja umowy „Docieplenie cian zewn trznych i stropodachu
budynku I LO w Pabianicach” Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł decyzj
u spotkaniu dyrekcji szkoły, inspektorów budowlanych szkoły, sekretarza
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powiatu jak i inspektora budowlanego starostwa powiatowego w celu ustalenia
potrzeby przyj cia protokołu konieczno ci dodatkowych robót.
Poinformował, i 12.X. br. o godz. 13.00 w MDK w Pabianicach odb dzie si
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej , na którym to zostan
wr czone nagrody starosty.
Przedstawił i omówił harmonogram obchodów 60-lecia ZS Nr 2 w Pabianicach.
Na podstawie wykazu maj tku ruchomego powiatu Zarz d Powiatu
jednogło nie wyraził zgod na zabezpieczenie po yczki w WFO iGW na
realizacj zadania inwestycyjnego w I LO w Pabianicach.
4. Pan Józef Wiaderek:
Zarz d Powiatu jednogło nie pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach p. Jarosława
Grabowskiego w sprawie ukarania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie Łódzkim p. Huberta Kowalskiego kar nagany za nie
wywi zanie si z nało onych na niego obowi zków zwi zanych
z przygotowaniem dokumentacji do realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Dostosowanie budynku DPS w Konstantynowie Łódzkim do wymogów
standaryzacyjnych.
Przedstawił i omówił protokół z kontroli przeprowadzonej przez Łódzki Urz d
Wojewódzki w Łodzi. Kontrol obj to zarz dzanie ruchem na drogach
powiatowych i gminnych.

Zarz d Powiatu:
1.
2.
3.
4.

Grzegorz Janczak
Gra yna Ma lanka-Olczyk
Józef Wiaderek
Tomasz Mikuta

Protokołowała:
Beata Rusek
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