Protokół Nr 240/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 13 stycznia 2014 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.
Projekt Rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2014 rok.
Zarząd wróci do omawiania w/w projektu na kolejnym posiedzeniu.
2.Pani M.Tosik - Pawlak – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy:
przedstawiła informację o realizowanych i planowanych projektach oraz
realizowanych konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
3. Członkowie zarządu przedstawili informacje ze swojej bieżącej działalności.
4. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
5. Pan A. Krasiński przedstawił:
informacje z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyrażenia zgody na
aplikowanie o dofinansowanie zadania pn.„Przebudowa boiska do siatkówki
i koszykówki wraz z wykonaniem dokumentacji w Zespole Szkół Nr 2 im. prof.
Janusza Groszkowskiego w Pabianicach , ul. Św. Jana 27”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach dot. wyrażenia
zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-technicznej na
przebudowę II, III, IV piętra budynku DPS przy ul. Łaskiej 86 oraz
upoważnienia dyrektora DPS w Pabianicach do przeprowadzenia procedur
związanych z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji, uzgodnieniem
szczegółów zlecenia oraz podpisaniem umowy.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe (w głosowaniu nie brała
udziału Pani M. Werstak).
Pismo dyrektora PODNiDM w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na złożenie
wniosku do WFOŚiGW w Łodzi na realizację w okresie od 01.02.2014roku do
31.03.2015roku, zadania z dziedziny edukacji ekologicznej pt.„Edukacja
ekologiczna i regionalna PODNiDM w Pabianicach”. Całkowity koszt zadania
wyniesie 31 260,00 zł ,wkład własny w 2014 r. – 2 700,00 zł, w 2015 r. –
500,00 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe (w głosowaniu nie brała
udziału Pani M. Werstak).
Pismo Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Łodzi dot. podjęcia decyzji
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny,

które będzie pełniło funkcję Związku ZIT. Koszt składki członkowskiej to
ok. 8 500 zł na rok.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przystąpieniu do w/w stowarzyszenia.
6.Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
informację
Zarządu
Powiatu
Pabianickiego
dotyczącą
obrotu
nieruchomościami powiatowymi za II półrocze 2013 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w informację i skierował ją do Biura Rady.
7. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 627/2014 w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 628/2014 w sprawie przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do
dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 629/2014 zmieniającą uchwałę w
sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2014 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
Protokół rozliczenia inwentaryzacji rocznej przeprowadzonej w dniu 31 grudnia
2013 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w protokół.
8. Pani M. Werstak przedstawiła:
Porozumienie z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia na 2014 r.
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w porozumienia oraz wytypował do
jego podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią M. Werstak.
9. Pani G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
Pismo dyrektora ZS Nr 3 w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na utworzenie
w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej, liceum ogólnokształcącego w oddziałach o profilu
kosmetycznym i socjalnym.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe (w głosowaniu nie brała
udziału Pani M. Werstak).
Pismo dyrektora ZS Nr 3 w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na realizację w
szkolnym planie nauczania, zajęć dodatkowych w postaci 3 godzin języka
migowego tygodniowo w I klasie technikum, w zawodzie technik hotelarstwa.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe (w głosowaniu nie brała
udziału Pani M. Werstak).
Pismo dyrektora ZS Nr 3 w Pabianicach dot. wyrażenia zgody na wdrożenie
do naboru uczniów na rok szkolny 2014/2015 nowych kierunków kształcenia
zawodowego tj. technik geodeta, technik eksploatacji portów i terminali,
technik organizacji reklamy, fryzjer.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wdrożenie do naboru na rok szkolny
2014/2015 kierunku technik eksploatacji portów i terminali oraz technik
organizacji reklamy, natomiast nie wyraził zgody na wdrożenie kierunku
technik geodeta i fryzjer ( w głosowaniu nie brała udziału Pani M. Werstak).
Pismo dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Konstantynowie
Łódzkim dot. wyrażenia zgody na przekazanie materiałów promocyjnych w
postaci 150 szt. teczek papierowych z logo Starostwa dla uczestników
konferencji pn.„Dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową – edukacja
i życie codzienne”, która odbędzie się 20 lutego 2014 r.
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Zarząd wyraził zgodę na przekazanie 75 szt. teczek ( w głosowaniu nie brała
udziału Pani M. Werstak).
10. Pan Starosta K. Habura przedstawił:
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia
sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku za 2013 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
11. Pan J. Małkus – inspektor kontroli wewnętrznej przedstawił:
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2013 roku. W 2013 roku zostało
przeprowadzonych 14 kontroli.
Zarząd zapoznał się z w/w sprawozdaniem.
Plan Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2014 rok.
Zarząd przyjął w/w plan kontroli.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

…………………….

2. Irena Grenda

…………………….

3. Magdalena Werstak

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

4. Gabriela Wenne – Błażyńska

…………………….

5. Adam Krasiński

…………………….

Protokołowała:
Magdalena Post - Chodzicka
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