Protokół Nr 313/06
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 30 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) przebudow ul. Wolskiej, gm. Ksawerów. Na przetarg wpłyn ła 1 oferta
firmy: Projektowanie, Wykonawstwo, Konserwacja Urz dze Wod.-Kan.
Marek Bartniak z Konstantynowa Łódzkiego – cena oferty 99.624,14 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 J. Wiaderka i pana
T. Mikut .
2) zakup sprz tu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
i dla Geodety Powiatowego oraz zakup sprz tu komputerowego wraz z
oprogramowaniem dla Wydziału Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Le nictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach na stanowisko ds. ochrony gruntów
rolnych.
Na przetarg wpłyn ły 4 oferty firmy:
- ALLTECH z Płocka – cena oferty 16.446,82 zł brutto
- SOFTHARD S.A. z Płocka – cena oferty 15.314,66 zł brutto
- ADMIKOM z Łodzi – cena oferty 15.585,50 zł brutto
- Firma Komputerowa ANCOM z Pabianic – cena oferty 16.693,26 zł brutto
Najkorzystniejsz ofert zło yła firma SOFTHARD S.A. z Płocka za cen
15.314,66 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 .
pismo Wydziału Organizacyjnego dot. wytypowania osób do podpisania
umowy z firm PDM Makacewicz Andrzej z Warszawy na kupno i
zainstalowanie systemu przywoławczego - obsługi ruchu interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu w zwi zku z przeprowadzonym przez
wydział rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentuj cego
udzielenie zamówienia o warto ci do 6000 euro.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania umowy z w/w firm pana
Sekretarza K. Klimka i pana T. Mikut .
2. Pani B. Janeczek – Naczelnik Wydziału Finansowego przedstawiła:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 446/06 w sprawie zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .

3. Pan J. Wiaderek przedstawił:
1. pismo Wydziału Dróg i Mostów dot.
1) zmiany terminu rozpocz cia post powania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Remonty cz stkowe dróg
powiatowych w 2007 roku” z 31.10.2006 r. na 15.11.2006 r.
2) wprowadzenia do planu zamówie publicznych zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki w Ksawerowie”. Termin
rozpocz cia post powania o udzielenie zamówienia publicznego 30.10.2006 r.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
Aneksy do porozumie zawartych pomi dzy Powiatem Pabianickim a Gmin
Miejsk w Konstantynowie Łódzkim na budow chodników w Konstantynowie.
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre w/w aneksów.
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania umowy
z firm APOL z Chechła na wycink drzew przy drogach powiatowych
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 pana
J. Wiaderka i pana T. Mikut .
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. przyznania dodatków specjalnych za
dy ury pracowników wydziału zwi zane z prowadzeniem i koordynowaniem
akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Pabianickiego w sezonie
2006/2007
Zarz d przyznał dodatki specjalne za dy ury pracownikom wydziału
w wysoko ci 350 zł brutto. Dodatki te b d obowi zywa od momentu
uruchomienia akcji zimowego utrzymania dróg.
4. Pan M. Lorenczak – Naczelnik Wydziału O wiaty i Wychowania przedstawił:
wniosek ZSRCKU w Widzewie o udzielenie ulgi w spłaceniu nale no ci
poprzez umorzenie kwoty w wysoko ci 16.166,25 zł od dłu nika – Jolanty
R anek zamieszkuj cej bezumownie w okresie od listopada 2003 r. do
27 pa dziernika 2005 r. w budynku biurowo-gospodarczym w Widzewie przy
ul. Szkolnej 12. Dług wynika z tytułu bezumownego korzystania z budynku
b d cego w trwałym zarz dzie ZSRCKU w Widzewie, zu ycia wody i
odprowadzania cieków oraz zu ycia energii elektrycznej.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na umorzenie w/w nale no ci.
pismo Rejonowego Koordynatora ds. Społecznej Inspekcji Pracy
w Pabianicach informuj ce o wynikach oceny stanu warunków pracy i nauki
w placówkach o wiatowych, dla których organem prowadz cym jest Starostwo
Powiatowe w Pabianicach.
Zarz d zapoznał si z tre ci w/w pisma.
pismo pani H. Gr ckiej – dyrektora ZS Nr 3 w Pabianicach dot. przekazania
rodków finansowych pozyskanych ze sprzeda y nieruchomo ci poło onej
w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, po byłym Zespole Szkół Ekonomicznych
na cele o wiatowe, konkretnie na wykup nieruchomo ci szkoły, w której
posiadanie wszedł ZUS w Warszawie.
Zarz d nie wyraził zgody na powy sze.
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5. Pani Wicestarosta G. Ma lanka-Olczyk przedstawiła:
pismo firmy GEPOL z Poznania dot. przesuni cia terminu zako czenia robót
tj. wykonania uproszczonych planów urz dzenia lasu i inwentaryzacji stanu
lasu na dzie 15.12.2006 r.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze oraz postanowił zło y
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi o przygotowanie aneksu do umowy dotacji.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu
Współpracy Powiatu Pabianickiego w Organizacjami Pozarz dowymi na rok
2007.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
umow u yczenia od Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze
Wodnych sprz tu stanowi cego zasób Wojewódzkiego Magazynu
Przeciwpowodziowego dla woj. łódzkiego w celu prowadzenia akcji
przeciwpowodziowej.
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre
w/w umowy i wytypował do
jej podpisania pana Starost
G. Janczaka i pani
Wicestarost
G. Ma lank -Olczyk.
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 447/06 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa szczególnego panu J. Gorzelakowi – Dyrektorowi I LO
w Pabianicach do czynno ci zwi zanych z doko czeniem wykonania zadania
pod nazw : ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacj
ródeł ciepła
oraz termomodernizacj budynków jednostek o wiatowych na terenie Powiatu
Pabianickiego: I Liceum Ogólnokształc ce w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 –
docieplenie cian zewn trznych i stropodachu, wymiana okien, wymiana
instalacji centralnego ogrzewania, nadzór inwestorski oraz rozliczeniem
zadania do 22 grudnia 2006 r. zgodnie z wnioskiem i harmonogramem
rzeczowo-finansowym zło onym do PFO iGW.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
Pismo pana J. Gorzelaka – dyrektora I LO w P-cach dot. wyra enia zgody na
wyci cie drzew rosn cych na terenie szkoły, stanowi cego własno Powiatu
Pabianickiego.
Zarz d wyraził zgod na wyci cie drzew pod warunkiem, e wycinka zostanie
przeprowadzona na koszt jednostki organizacyjnej
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia kwoty
najni szego wynagrodzenia zasadniczego i warto ci jednego punktu dla
pracowników Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Pabianicach.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
rozliczenie zadania finansowanego ze rodków PFO iGW pod nazw :
1) „Wymiana złó w od elaziaczach znajduj cych si w hydroforni Zespołu
Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie,
ul. Szkolna 12”.
2) „Gmina Miejska Pabianice – termoizolacja budynku hotelowego: wymiana
stolarki okiennej przy ul. Bugaj 110”.
Zarz d jednogło nie zaakceptował w/w rozliczenia.
Wniosek do Wydziału Ksi g Wieczystych S du Rejonowego w Pabianicach
o odł czenie z KW 43041 działki nr 148/5 o pow. 0,0035 ha i działki 149/5
o pow. 0,0030 ha przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej,
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urz dzenie dla niej nowej ksi gi wieczystej oraz wpisanie jako wła ciciela
Powiatu Pabianickiego.
Zarz d zaakceptował tre w/w wniosku i wytypował do jego podpisania pani
Wicestarost G. Ma lank -Olczyk i pana J. Wiaderka.
6. Zarz d jednogło nie upowa nił pani Wicestaros G. Ma lank -Olczyk i pana
J. Wiaderka do podpisania aktu notarialnego na sprzeda nieruchomo ci
poło onej przy ul. Zamkowej 6.
7. Pan A. Janicz – Dyrektor Domu Dziecka przedstawił:
pismo pana A. Janicza – Dyrektora Domu Dziecka oraz pana J. Grabowskiego
– Dyrektora PCPR dot. dokonania zmian w harmonogramie dochodzenia do
standardów w Domu Dziecka polegaj c na wydłu eniu terminu uchwalenia
nowego Regulaminu Organizacyjnego z pa dziernika br.do ko ca grudnia br.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.

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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