Protokół Nr 108/2012
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 30 kwietnia 2012 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

1. Pan M.Somorowski – inspektor w Biurze Zarządu przedstawił:
Informacje z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych w
najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
2. Pan A. Krasiński przedstawił:
Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
Pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. zajęcia stanowiska w sprawie wypłaty
dotacji Gminie Miejskiej Pabianice za zimowe utrzymanie dróg powiatowych
za miesiąc marzec. Zgodnie z zawartym porozumieniem rozliczenia z gminy
powinny wpływać do starostwa do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu,
którego dotyczy rozliczenie. Rozliczenie za miesiąc marzec wpłynęło do
starostwa w dniu 18 kwietnia 2012 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę dotacji za zimowe utrzymanie
dróg za miesiąc marzec.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z Gminą Pabianice na
udzielenie przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Pabianickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana A. Krasińskiego.
3. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy:
Prosi o podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia procedury przetargowej na
„Likwidację barier architektonicznych w budynku głównym szkoły – ciągi
komunikacyjne poziome i pionowe” bez zabezpieczenia środków finansowych
w karcie wydatków.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na
w/w zadanie bez zabezpieczenia środków finansowych w karcie wydatków.
4. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 250/12 zmieniająca uchwałę w
sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.

Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 251/12 w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 252/12 zmieniająca uchwałę w
sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Informację o przyjęciu dokonanych zmian na dzień 30.04.2012 roku w planie
wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
5. Pani M.Werstak :
Prosi o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad postępowania
określonego w Uchwale Nr 352/09 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 6
kwietnia 2009 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro przy zakupie
skrzynki prądowo – pomiarowej od firmy „Enkwadrat” Usługi Elektroniczne z
Łodzi za kwotę 1500 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
6. Pan T. Rosiak:
Przedstawił informację o naborze do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Pabianickiego.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
Poinformował, że do 15.05.2012 r. przesunięty został termin składania arkuszy
organizacyjnych poszczególnych szkół i placówek.
7.

Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.

Zarząd Powiatu:

1. Krzysztof Habura

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

2. Magdalena Werstak

……………………

3. Tadeusz Rosiak

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

4. Adam Krasiński

……………………

Protokołowała:
Magdalena Post
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