Protokół Nr 8/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 7 stycznia 2015 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

I CZĘŚĆ
1. Pani A. Rutkowska – Kierownik Referatu Kancelaria Starosty:
 w grudniu do Referatu Kancelaria Starosty wpłynęło 811 spraw, w tym
707 spraw zostało przekazanych do rozpatrzenia przez merytoryczne wydziały
 od początku roku do Referatu wpłynęło 10 012 spraw
 w miesiącu grudniu odbyło się 7 posiedzeń zarządu, w trakcie których zarząd
m.in. podjął 14 uchwał Zarządu oraz pozytywnie zaopiniował 8 projektów
Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego
 Starosta wydał w grudniu 4 zarządzenia: Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia
3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany szczegółowego podziału zadań pośród
członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu i Sekretarza
Powiatu; Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie
regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania
w użytkowanie; Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
w składzie: J. Barasiński – Przewodniczący, M. Somorowski – Z-ca
Przewodniczącego, M. Wiśniewska – członek komisji; Zarządzenie
Nr 63/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do
usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów
usuniętych z drogi na terenie Powiatu Pabianickiego
 w 2014 r. odbyło się 66 posiedzeń zarządu, w trakcie których zarząd m.in.
podjął 187 uchwał Zarządu
 Starosta w 2014 r. wydał 63 zarządzenia
 praca referatu przebiega na bieżąco
2. Pani E. Jabłońska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
 przedstawiła informację z rozpatrzonych w grudniu spraw zgłoszonych do niej
przez interesantów oraz wszystkich spraw zgłoszonych do niej w 2014 r.
 poinformowała o zmianie przepisów konsumenckich, które zostały
wprowadzone w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Od tego dnia obowiązuje
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która uchyla 2 akty
prawne regulujące zasady zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów
zawartych w obrocie profesjonalnym, czyli takim, w którym po jednej stronie

występuje profesjonalny sprzedawca czy usługodawca po drugiej zaś
konsument tj.: ustawa o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawa o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny. Nie oznacza to jednak, że przepisy nowego aktu prawnego
w całości zastąpią dotychczasowe przepisy. Prawo nie działa wstecz wobec
czego wszelkie umowy zawarte do 24 grudnia 2014 r. i ewentualne roszczenia
dotyczące tych umów będą egzekwowane na podstawie starych przepisów
3. Pani M. Goss – Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania:
 19 grudnia 2014 r. wpłynęło pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie weryfikacji zadań rzeczowych JST na 2015 rok, po dokonaniu
weryfikacji nie naniesiono korekt
 29 grudnia 2014 r. zostało przekazane do Gminy Ksawerów sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z realizacji umowy dot. doradztwa metodycznego
w PODNiDM w Pabianicach
 29 grudnia 2014 r. zakończono procedurę składania wniosków na krzyże,
medale i odznaczenia
4. Pani A. Moczkowska – p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu:
 plan dochodów 12 miesięcy – 2 477 959,92 zł, wykonanie – 2 550 972,75 zł,
nadwyżka – 73 012,83 zł
 zarejestrowano w grudniu 739 pojazdów, od początku roku 10 229, w tym
2 624 z zagranicy i 1 811 przerejestrowań wewnątrz powiatu
 w 2014 r. skreślono z ewidencji i wyrejestrowano 5 064 pojazdy
 w grudniu wydano 263 uprawnień do kierowania pojazdami, od początku roku
wydano 3 097 praw jazdy
 w 2014 r. cofnięto 431 uprawnień do kierowania pojazdami. Wydano od
początku roku 1 855 Profili Kandydata na Kierowcę
 na koniec 2014 r. w powiecie pabianickim ogółem jest zaewidencjonowanych
93 150 pojazdów
 w powiecie pabianickim funkcjonuje 17 stacji kontroli pojazdów
 czynnych ośrodków szkolenia kierowców w powiecie jest 16. Trzy szkoły mają
zawieszoną działalność. Do ewidencji instruktorów nauki jazdy wpisanych jest
93 instruktorów. W 2014 r. wykreślono z ewidencji 25 instruktorów.
Wydano 2 decyzje o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
Przeprowadzono kompleksowe kontrole wszystkich aktywnych OSK zgodnie
z planem kontroli
 w 2014 r. wydano 17 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego. Aktualnie jest 183 licencjonowanych przewoźników rzeczy i 9
przewoźników osób
 wydano 31 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
5. Pani M. Twardy – Kierownik Biura Rady:
 1 grudnia 2014 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Pabianickiego zwołana
postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łodzi podczas, której radni
odebrali zaświadczenie o wyborze na radnego, a następnie złożyli ślubowanie.
Rada w głosowaniu tajnym dokonała wyboru Przewodniczącego Rady,
Wiceprzewodniczących Rady, Starosty Pabianickiego oraz Wicestarosty i
pozostałych członków Zarządu Powiatu Pabianickiego
 9 grudnia 2014 r. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Pabianickiego zwołana
na wniosek grupy radnych, na której podjęto uchwały w sprawie ustalenia
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składu osobowego komisji stałych RPP, dokonano wyboru przewodniczących
i wiceprzewodniczących komisji. Ponadto ustalono wynagrodzenie
Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz podjęto uchwałę w sprawie
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
 18 grudnia 2014 r. odbyła się III Sesja Rady Powiatu Pabianickiego podczas,
której Rada m.in. dokonała zmian w budżecie powiatu na 2014 rok, ustaliła
godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na
2015 rok oraz ustaliła wykaz wydatków, które w 2014 r. nie wygasają z
upływem roku budżetowego. Ponadto dokonano zmiany regulaminu
organizacyjnego starostwa. Rada podjęła także uchwałę w sprawie zmiany
procentowego wskaźnika kwoty bazowej oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej radnych powiatu. Na sesji przyjęto także ramowy plan pracy rady na
2015 rok oraz zatwierdzono roczne plany pracy Komisji Stałych RPP oraz plan
kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 do 31 grudnia 2014 r. wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe
 30 grudnia 2014 r. wpłynęło do Biura Rady pisemne zrzeczenie się mandatu
przez radnego Macieja Łuczaka. Oświadczenie woli zostało niezwłocznie
przekazane Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi
 w 2014 r. odbyło się 13 Sesji Rady Powiatu Pabianickiego podczas, których
Rada podjęła 85 uchwał
 Rada Powiatu w 2014 r. podjęła także apel w sprawie działań zmierzających do
zmiany przepisów uniemożliwiających produkcję i sprzedaż substancji zwanych
potocznie „dopalaczami”
 Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2014 roku trzy kontrole problemowe
w: Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, Wydziale
Finansowym, Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Kontrole
nie wykazały nieprawidłowości
6. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy:
 trwa oczekiwanie na ocenę wniosku na realizację zadania pn. „Restauracja i
konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach”
 trwa realizacja projektu pn.: „Wszyscy mamy równe szanse”, „PWP Kształcenie
modułowe – szansą edukacyjnego rozwoju”, „Doskonalenie kompetencji
nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, „Energia
odnawialna – dziedzina przyszłości”, „Inwestycja w szkołę – inwestycją w
fachowca”, „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu”, „Nowy system
doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”, „Edukacja ekologiczna i
regionalna PODNiDM w Pabianicach”
 zostało podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy partnerskiej z
Województwem Łódzkim na realizację projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu
Łódzkiego”
 w trakcie rozliczenia jest projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych” –
Dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów niepełnosprawnych w budynku
świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem świetlicy a
budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach”, „Pracownia
ekologiczno – biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Pabianicach”, „Czysta szkoła – czyste środowisko, nasza
teraźniejszość i przyszłość”
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 została zakończona weryfikacja wniosku o płatność i oczekujemy na
wyznaczenie terminu kontroli projektu pn. „Optymalizacja wykorzystania energii
cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu pabianickiego
– etap I”
 trwa bieżący nadzór robót budowlanych realizowanych zadań
7. Pani A. Korycka – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa:
 przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Architektury
i Budownictwa w miesiącu grudniu
 kwota opłat skarbowych pobranych przez wydział w miesiącu grudniu wynosi
2 226,90 zł, od początku roku 58 162 zł
 od początku roku wydział rozpatrzył 4 325 spraw, wydał 1 451 decyzji
8. Pani M. Szadkowska – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska:
 przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Ochrony
Środowiska w miesiącu grudniu
 wydział pobrał w grudniu opłatę skarbową w wysokości 3 417 zł, od początku
roku 30 760 zł
 został sporządzony wniosek do ARiMR o przekazanie środków finansowych za
zalesienia gruntów rolnych
 rozliczono zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni przy Zespole Szkół
Nr 1 w Pabianicach” na kwotę 13 482 zł; „Zagospodarowanie terenu zieleni oraz
pielęgnacja drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza
Groszkowskiego, ul. św. Jana 27 w Pabianicach” na kwotę 14 400 zł;
„Pielęgnacja drzew przy II LO w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 oraz
Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach, ul. św. Jana 30 - 36” na kwotę
9 899,99 zł; „Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego
– wymiana okien w budynkach C i D Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2” na kwotę 63 791,49 zł
 stan środków na zadania z zakresu ochrony środowiska: plan – 417 061,89 zł,
wpływy – 420 402,96 zł, stan na początek roku 19 487,58 zł
 w 2014 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska wpłynęły środki w
wysokości 436 548 zł, z czego wydatkowano 238 918,46 zł
 wypłacono ekwiwalenty za zalesienia w kwocie 30 776,60 zł
9. Pan D. Haase – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii:
 przedstawił informację z wykonanych spraw przez Wydział Geodezji i
Kartografii w miesiącu grudniu
 przy rocznym planie po zmianach wynoszącym 800 tys. zł plan wykonano na
poziomie ok. 108,88 %. Kwota ponad plan 71 074,30 zł
 łącznie w 2014 roku zrealizowano 14 799 wniosków na kwotę 841 101,80 zł
10. Pan P. Glapa – Kierownik PCZK:
 trwa bieżąca współpraca z gminami, Urzędem Wojewódzkim w Łodzi oraz CPR
w sprawach dotyczących zarządzania kryzysowego
 referat codziennie monitoruje i zbiera bieżące informacje dot. potrzeb osób
bezdomnych w okresie zimowym. Monitorowana jest liczba wolnych miejsc
noclegowych w powiecie pabianickim, możliwości wydawania ciepłych posiłków
oraz pozyskiwanie odzieży dla osób potrzebujących
 zaktualizowano lokalizację punktów likwidacji skażeń na terenie powiatu
pabianickiego
 sporządzono wykaz gospodarstw rolnych w powiecie pabianickim, których
działalność z uwagi na wielkość produkcji może zostać poważnie zakłócona
w przypadku długotrwałego braku zasilania energetycznego
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 dokonano aktualizacji elektronicznej bazy sił i środków „Arcus” dla powiatu
pabianickiego
 wykonano karty realizacji zadań operacyjnych do planu operacyjnego
funkcjonowania powiatu pabianickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia
państwa i w czasie wojny
 trwają przygotowania do kwalifikacji wojskowej 2015. Został ustalony skład
komisji lekarskiej, dokonano wyboru lokalu i analizy niezbędnego wyposażenia.
Wynegocjowano stawki za badania lekarskie. Do kwalifikacji wojskowej
w dniach 2 lutego – 6 marca 2015 r. stanie młodzież rocznika 1996 w ilości: 584
mężczyzn rocznika podstawowego i 117 mężczyzn rocznika starszego.
W trakcie kwalifikacji przed PKL stanie około 30 kobiet
11. Pani S. Gabara – Rąkowska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej:
 została przygotowania dokumentacja na 2015 rok w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia
 wydział dokonał rozliczeń udzielonych dotacji za 2014 r. w realizacji zadań
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji
zdrowia jak również dotacji udzielonej MBP w Pabianicach oraz Policji
 obecnie jest przygotowywane zamówienie na materiały promocyjne na 2015 r.
 trwają przygotowania do organizacji Ferii z Powiatem, które odbędą się
07.02.2015 r. oraz organizacji Dni Powiatu Pabianickiego, które odbędą się
w maju
 do 30 stycznia 2015 r. będą przyjmowane pisma od stowarzyszeń, instytucji,
placówek prowadzących działalność sportową, kulturalną, turystyczną oraz
z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa planujące zorganizować imprezy przy
współorganizacji Powiatu Pabianickiego w 2015 roku
12. Pani J. Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów:
 przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Dróg i Mostów
w miesiącu grudniu oraz od początku roku
 22 grudnia 2015 r. do Gminy Pabianice zostało przekazane rozliczenie
końcowe zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew,
Kudrowice, Petrykozy, gm. Pabianice”, a do ŁUW w Łodzi zostało przekazane
sprawozdanie w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3308E Szynkielew, Kudrowice, Petrykozy, gm. Pabianice”
 trwa przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner
w miejscowości Szydłów gm. Lutomiersk. 19.12.2014 r. odbył się I odbiór
częściowy robót
 w 2014 r. zostały wykonane zadania o łącznej wartości 6 349 393,21 zł brutto
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Kudrowice,
Petrykozy, gm. Pabianice, „Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi
wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, gmina Lutomiersk”, „Remont drogi
powiatowej nr 3302 – ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim”, „Remont drogi
powiatowej nr 3313E Dłutów – Mierzączka gmina Dłutów”, „Remont drogi
powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach”, „Remont drogi
powiatowej nr 3310E w mc Róża gmina Dobroń”, „Remont chodnika na drodze
powiatowej nr 3304E – ul. Orla/Grota Roweckiego od ul. Kilińskiego do
ul. Łąkowej”, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4911E ul. Wspólna”,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego
w Pabianicach”, „Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 4912E –
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ul. Sienkiewicza w Dobroniu”, „Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach na
drogach powiatowych – ul. Sienkiewicza w Dobroniu, ul. Szkolna w Ksawerowie
i w Żytowicach”, „Remont drogi powiatowej nr 4911E w Woli Żytowskiej gmina
Pabianice”, „Budowa chodnika w Pawlikowicach I, gmina Pabianice”, „Remont
drogi powiatowej nr 3304E – ul. Orla/Grota Roweckiego w Pabianicach”,
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w mc
Szydłów gmina Lutomiersk”
 w 2014 r. zgłoszono 27 szkód, w tym: 69 samochodowych oraz 15 osobowych
13. Pan J. Grabowski – Dyrektor PCPR w Pabianicach:
 30 listopada 2014 r. minął termin składania wniosków o dofinansowanie ze
środków PFRON sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych. Wpłynęło
26 wniosków od 9 organizacji pozarządowych na kwotę 131 756 zł
 ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów
samopomocy. Najistotniejszą zmianą jest przesunięcie terminu osiągnięcia tzw.
standaryzacji domów na 31 grudnia 2018 r.
 11 grudnia 2014 r. uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym
przez WUP w Łodzi, którego celem było wypracowanie najlepszych działań na
rzecz osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w kontekście
środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w latach 2014-2020
 w dniach 16 i 18 grudnia 2014 r. odbyły się spotkania wigilijne beneficjentów
ostatecznych projektu „Równe Szanse” z lat 2013-2014 połączone z krótkim
podsumowaniem projektu realizowanego w całości w latach 2009-2014
 w grudniu ukazały się dwa rozporządzenia zmieniające Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, na mocy których zwiększone zostały dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych oraz do likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się z 80 na 95 procent kosztu inwestycji. Rozporządzenia
obowiązują od 1 stycznia 2015 r.
14. Pan S. Jakubowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
 przedstawił informację z wykonanych spraw przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami w miesiącu grudniu
 dochód netto Skarbu Państwa z obrotu nieruchomościami skarbowymi na dzień
31.12.2014 r. wyniósł 5 081 326 zł, w tym potrącenia 5 % i 25 % na rzecz
powiatu 1 266 142 zł, co oznacza, że ponad plan uzyskano 102 184 zł
dochodów Skarbu Państwa i przekroczono plan dochodów powiatu o kwotę
29 142 zł
 w 2014 r. nie udało się sprzedać 7 działek położonych w Konstantynowie
Łódzkim, może uda się je sprzedać w tym roku
15. Pan J. Małkus – Inspektor w Biurze Audytu:
 w grudniu został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Plan Pracy Audytu
Wewnętrznego na 2015 rok oraz zostało przyjęte sprawozdanie z wykonania
planu audytu wewnętrznego za 2014 rok
 Audytor Wewnętrzny zakończył sprawy przekazania dokumentów do archiwum
 w 2014 r. zostało przeprowadzonych 15 kontroli oraz rozpoczęto pracę nad
planem pracy kontroli na 2015 rok
16. Pan P. Kobylarczyk – Inspektor ds. BHP:
 poinformował, że Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pabianicach w związku z przeprowadzoną kontrolą w Starostwie wydała
2 decyzje nakazujące Starostwu usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych
podczas kontroli. Termin wykonania w/w decyzji upływa 01.12.2016 r.
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 zwrócił uwagę, że na terenie Starostwa nie powinien znajdować się sprzęt
przynoszony przez pracowników. Na terenie urzędu może znajdować się tylko
sprzęt zarejestrowany w spisie inwentarzowym. W związku z tym należy
natychmiast zabrać z urzędu sprzęt nie zarejestrowany w spisach
17. Pan J. Dąbek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:
 przedstawił informację z wykonanych spraw przez PINB w miesiącu grudniu
 przeprowadzono 20 kontroli w terenie w wyniku, których 4 osoby ukarano
mandatami karnymi na łączną kwotę 750 zł
 w dniach 8-9 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe Powiatowych
Inspektorów Nadzoru Budowlanego z Województwa Łódzkiego. Przedmiotem
spotkania były sprawy związane z ujednoliceniem orzecznictwa organów
nadzoru budowlanego i zmiany w obowiązujących przepisach
 17 grudnia 2014 r. odbyło się seminarium na temat rewitalizacji zabytkowych
budynków postindustrialnych
 w grudniu nie odnotowano wydarzeń nadzwyczajnych ani katastrof
budowlanych
18. Pani D. Skwirowska – Dyrektor PUP w Pabianicach:
 na koniec grudnia w PUP było zarejestrowanych 6 216 osób
 2014 r. był okresem systematycznego spadku bezrobocia. Na koniec 2014 r.
w rejestrach figurowało o 1 336 bezrobotnych mniej niż w grudniu 2013 r.,
co daje spadek o 17,7 % i świadczy o poprawie sytuacji na lokalnym rynku
pracy. Spadek wartości stopy bezrobocia w tym okresie wyniósł 2,6 punktu
procentowego
 na przestrzeni całego roku do rejestrów napłynęło 7 998 osób. Status
bezrobotnego w 2014 r. utraciło 9 329 osób. Łącznie pracę podjęło 4 680 osób
 wzrosła liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Pracodawcy
zgłosili 3 537 miejsc pracy
 w 2014 r. decyzję o wyrejestrowaniu z powodu niestawiennictwa w PUP
wydano ok. 1 600 osobom. Ponadto 507 bezrobotnych odmówiło przyjęcia
ofert pracy lub innej formy pomocy, a 397 osób wyrejestrowało się na własną
prośbę
 w 2014 r. programami rynku pracy objęto 2 329 bezrobotnych, w tym: 1 037
osób stażami, 83 osoby odbyły szkolenia, 381 bezrobotnych zostało
skierowanych do prac społecznie użytecznych, 191 osób podjęło pracę
w ramach robót publicznych, 26 bezrobotnych rozpoczęło prace
interwencyjne, 182 podjęło zatrudnienie na stanowiskach utworzonych przez
pracodawców w ramach refundacji, 196 osób skorzystało z dofinansowań i
utworzyło własną działalność gospodarczą
 z pomocy wprowadzonych nowelizacją ustawy skorzystało 169 bezrobotnych.
Największym zainteresowaniem cieszyły się bony stażowe, które zostały
przyznane 104 osobom. Ponadto 28 osób skorzystało z dofinansowania do
kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 całkowita kwota środków przeznaczonych w 2014 r. na aktywizację osób
bezrobotnych wynosi 15 579 500 zł, w tym 3 349 800 zł to środki z rezerwy.
Dodatkowo PUP dysponował kwotą 87 000 zł z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego, którą przeznaczono na kształcenie ustawiczne pracodawców
i pracowników w wieku 45+
 obecnie trwają prace nad Powiatowym programem promocji zatrudnienia i
aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2015 rok
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 2 stycznia br. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił pierwszy w tym roku
nabór wniosków o dodatkowe środki z rezerwy. W ramach naboru możliwe
jest zgłoszenie zapotrzebowania finansowego na aktywizację bezrobotnych do
25 roku życia. PUP zamierza wystąpić o ok. 850 000 zł na działania
skierowane do 110 bezrobotnych. W ramach programu przewiduje realizację
staży, bonów stażowych i szkoleniowych
 w najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach konkursu PUP
w Pabianicach może wnioskować o 3 648 000 zł. Projekt realizowany
w ramach tych środków przeznaczony będzie dla osób bezrobotnych
do 30 roku życia. Pozostałe grupy będą mogły skorzystać ze wsparcia w
ramach przedsięwzięć realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Łódzkiego. PUP może ubiegać się o 2 119 200 zł
 łączna kwota środków przyznana przez Ministra na realizację programów
promocji zatrudnienia w 2015 r. wynosi 11 588 200 zł czyli o 641 500 zł mniej
niż kwota bazowa wynosiła w ubiegłym roku
19. Pani J. Kupś – p.o. Rzecznika prasowego:
 przekazywanie informacji do prasy oraz zamieszczanie ich na stronie
internetowej odbywa się na bieżąco
 przedstawiła informację nt. uroczystości, w których brała udział w grudniu
 w programach prowadzonych przez telewizję Promok z cyklu „Informator
Powiatowy” ukazały się 4 programy oraz 5 programy z cyklu „Z Powiatu”
20. Pani B. Janeczek – Naczelnik Wydziału Finansowego:
 przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Finansowy
w miesiącu grudniu oraz od początku roku
 wydział sporządził zbiorcze oraz jednostkowe sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pabianickiego za 11 miesięcy 2014 roku w zakresie
dochodów i wydatków Rb-27S, Rb-28S
 sporządzono również sprawozdania do MSWiA w zakresie opłaty
ewidencyjnej oraz do Urzędu Miasta Pabianice w zakresie opłaty
skarbowej
 od początku roku Wydział Finansowy przygotował 129 Uchwał Zarządu
Powiatu oraz 28 projektów Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego
21. Pan Sekretarz J. Barasiński:
 w 2015 r. będzie montowana klimatyzacja na parterze budynku Starostwa,
a budynek Starostwa przy ul. Kościuszki 25 zostanie podłączony do miejskiej
sieci ciepłowniczej
 w 2014 r. dokonano zakupu sprzętu biurowego i komputerowego potrzebnego
do funkcjonowania urzędu oraz wykonano prace remontowe
 przeprowadzono audity w ramach systemu zarządzania jakością. W dniu
4 lutego br. odbędzie drugi audit nadzoru
 został zakupiony i wprowadzony nowy system zarządzania obsługą klientów
w Wydziale Komunikacji i Transportu
 na podstawie Zarządzenia Nr 25/05 w grudniu tego roku zostanie
przeprowadzona ocena okresowa pracowników. Po dokonaniu tej oceny
nastąpi wydanie nowego zarządzenia dot. oceny okresowej
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II CZĘŚĆ
1. Pan M. Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu przedstawił:
 Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych
w najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
2. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
3. Członkowie zarządu omówili spotkania na bieżący tydzień.
4. Pani A. Brożyna – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy przedstawiła:
 Informację o realizowanych i planowanych projektach oraz realizowanych
konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
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.
6. Pan Wicestarosta R. Jakubowski przedstawił:
 umowę z Panem S. Juszczakiem na wykonanie operatów szacunkowych
w 2015 r. w związku z przeprowadzonym przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
rozpoznaniem
rynku
na
podstawie
formularza
dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
 umowę z Panią A. Harajdą – Tarnecką na wykonanie operatów szacunkowych
w 2015 r. w związku z przeprowadzonym przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
rozpoznaniem
rynku
na
podstawie
formularza
dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Pana Wicestarostę R. Jakubowskiego.
7. Pani I. Grenda:
 pismo ZHP w Pabianicach dot. prośby o włączenie się we współorganizację
imprezy noworocznej, która odbędzie się w dniu 11.01.2015 r.
Zarząd w wyniku głosowania: 3 – osoby za, 2 – osoby wstrzymały się od
głosu podjął decyzję o przeznaczeniu na współorganizację w/w imprezy kwoty
12 000 zł.
 projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
 pismo Wydziału Infrastruktury Społecznej dot. rozliczenia dotacji celowej na
dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy
Powiatowej Policji w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w rozliczenie dotacji.
 pismo Szkoły Podstawowej w Dłutowie dot. prośby o wsparcie rzeczowe
lub finansowe w celu zakupienia nagród i upominków dla uczestników
XVI Noworocznego Rajdu z Mikołajem organizowanego w dniu 17.01.2015 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie w/w imprezy do kwoty 400 zł.
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 umowę z MOK w Pabianicach na produkcję oraz rozpowszechnianie
w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic oraz na stronie
internetowej www.promok.pl programów informacyjnych związanych z
działalnością Starostwa i jego jednostek organizacyjnych na terenie Powiatu
Pabianickiego.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Panią I. Grendę.
 umowę z Agencją Dziennikarzy Sp. z o.o. w Pabianicach na publikację
baneru informacyjnego Powiatu Pabianickiego na portalu internetowym
www.zyciepabianic.pl oraz reklam promocyjnych i życzeń świątecznych
w wydaniu gazety „Życie Pabianic”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Panią I. Grendę.
 umowę z Przedsiębiorstwem Wydawniczym „Pavox” Sp. z o.o. w Pabianicach
na publikację baneru informacyjnego Powiatu Pabianickiego na portalu
internetowym www.nowezyciepabianic.pl oraz reklam promocyjnych i życzeń
świątecznych w wydaniu gazety „Nowe Życie Pabianic”.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania w/w umowy Pana Starostę
K. Haburę i Panią I. Grendę.
8. Pani G. Wenne – Błażyńska przedstawiła:
 pismo ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim dot. wyrażenia zgody
na zatrudnienie Pani T. Raczyńskiej na stanowisku sprzątaczki w pełnym
wymiarze etatu.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 pismo ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim dot. wyrażenia zgody
na zatrudnienie Pana K. Kopecia na stanowisku nauczyciela w pełnym
wymiarze etatu w związku z rezygnacją z 7 godzin nauczania przez Panią
M. Piechulską – Wołosz.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
 pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. prośby o akceptację noty
obciążeniowej i rozliczenia dotacji za dwójkę uczniów ZS Nr 1 w Pabianicach
uczęszczających na religię do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego
mieszczącego się przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Pabianicach.
Nota obciążeniowa wynika z porozumienia zwartego pomiędzy Powiatem
Pabianickim a Miastem Pabianice.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w notę obciążeniową i rozliczenie dotacji.
 pismo Wydziału Oświaty i Wychowania dot. akceptacji noty obciążeniowej,
która wpłynęła po terminie i rozliczenie dotacji za II półrocze 2014 r. wynikającej
z zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Łódź
w zakresie usług psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci z Powiatu
Pabianickiego. Nota wpłynęła w dniu 24 grudnia 2014 r., a termin jej złożenia
minął 10 grudnia 2014 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w notę obciążeniową i rozliczenie dotacji.
 pismo Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach dot. wyrażenia
zgody na zatrudnienie w Poradni Pani N. Kozłewskiej w okresie od 16 lutego
2015 r. do 30 czerwca 2015 r. w pełnym wymiarze w związku z przejściem na
roczny urlop dla poratowania zdrowia psychologa Pani E. Kudanowskiej.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie Pani N. Kozłewskiej w
ramach środków finansowych posiadanych przez Poradnię.
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9. Pan Sekretarz J. Barasiński przedstawił:
 umowę z firmą SOFEX z Łodzi na wydzierżawienie Starostwu 14 szt.
kserokopiarek.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.
 umowę z firmą SOFEX z Łodzi na wykonanie obsługi serwisowej drukarek
w Starostwie.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana Sekretarza J. Barasińskiego.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...………………

2. Robert Jakubowski

………………...

3. Irena Grenda

.……………….

4. Gabriela Wenne – Błażyńska ………………...
5. Adam Krasiński

…………………

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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